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VEUS DE

!mea
B. Morgan de Peterson (Nova Jersei),
amb la seva temptativa d'empelt d'ulls
d'animal en ulls d'horne.
Expliquem aquesta performança; val
SOMNI
LA VIDA ES UN
la pena.
Un minyó de 18 anys perdé la vista
i t tres anys, un indi cristià de la
ta del; Cherokee fou condemnat a 22 a conseqüencia de l'explosió d'uns focs
lk de presó, inculpat de l'assassinat d'artifici, en les festes nacional, del 4
Is bine. L indi no conf essi mai el juny últim.
El cirurgià yanqui ha empeltat en els
• durant tres anys protesta de la
ulls morts del seu pacient dues paree-Kunacencia.
1.1, 1 era innoscent. Fa poc una dona les d'ulls d'un porc jove. L'oporació, que
rÄ que l'assassí era el seu marit. dura prop de quaranta minuts, consistí
a exteure deis globos oculars d'un porural ment, l'indi fou alliberat.
cell de sis meses dos fragments de córbel sortit de la presó, l'honorainia i d'oris, que juren adherits per
Otl l-ruja va saber que mentre hi era,
ias Pectors havien descobert petroli punto de sutura damunt els ulls del miCi t errenys que li pertanyien i que,
oyó, en sub,titució del que li havien estat extirpats.
esdevenia de cop-i-volta
Cono a bon cristia, per a reEl doctor Morgan pogué també Hektar la l'andad divina, faca construir var-li el cristalaius i reemplaçar-los pela
del porcell, pecó s'abstingue de fer-ho,
tot assegurant que rús de binocles su"L'ART DE BEN MENJAR"
plirla aquest defecte.
1,'I aci un títol suggestiu. Coneixem
Hom desconeix encara el resultat d'act, t que en urgir-lo han sospirat. questa operació ext raordinaria, peró el
' t air el ti • ol i la resta per passar
doctor Morgan, ple d'optimisme, declaZ'''Pir a la satisfacció. L'Art de bes ra que la gent restara sorpresa quan l'aes un Ilibre de cuina modest en nunciarà d'aquí a deu dies.
i en el to, pecó formidable pel
Nosaltres espetera amb ansia l'arabala quditat de les fórmules ment d'aquest termini. Pere., mentresPot competir perfectament tant, un dupte ens negulteja. No influirà
eeteh ecus similars francesas i espaen la visió del operat el fet que rempelt
d'un individu de raça pord'ara e ndavant no calca que cap provinkui
cina?
p »1 q ue per gust o per convenienSeria ben trtst que després d'aquesta
Per Guiri intervingui en els afees
ardua operació ei noi recobrés la vista,
hagi de traduir coses tan pecó no la vista que li pertoca, una visa la vida quotidiana com són
ta d'home, sitió una vista de porc. El
dels plats dels menús.
pobre noi, veient el món a través d'uns
t14,2Ptem que L'Ad de l '
en menjar ulls de porc, fatalment es devMdria porc.
;ura de seguida el (libre
de con- Fóra una nova desgracia.
t etes les llars catalanes.
A estones, vcient el capteviment de
certs homes (amb representació popuO PERA CÍO ARRISCADA
lar o sense), arriliem a sospitar si han
ai'llaelons es succeeixen en el mim
estar víctimes daquesta operació que
Es el doctor C,owe, após- ara cns ofereix. com tina cosa inedita el
I kit o- su
ggestiö el qui engen- doctor Morgan de Petterson (Nora Jertumult, ac163 el doctor Edward
sei).

VARIA

LLETRES

FOR A

Acabem d'arreplegar diversos documents i retalls de Pruno es parla del problema catada des de fora de Catalunya. Eis
friádics arnericans estan en majoria dins aquesta col.lecció. Teta dame n t la taula retalls del diari havaner "Heraldo de Cuis periódics de Buenos Aires "La Nación", "La Razón",
'
•ina Lora" i "La Novela Semanal". Hi tenim també el fallet
"Spain. Barcelona und its Province", que forma part
a s è rie de breas gules sobre l'art i la histöria d'Espanya.
La lectura dels al.ludits documents i retalls produeix un coninteressantissim. Les proses americanes en llengua eepanyos al, en grau major o menor, hostils a Catalunya, i revelen un
ntable descotteixement del problema català. Mentrestant, el
ct eiiitat a Londres i signat Royal Tyler duu uns paràgrafs
trialuce i ó que demostren un estudi imparcial i objectiu, i una
lie coneixença de Catalunya i de l'ànima catalana. Qualsevol
ttie Fegeixi aquestes proses, entendrà millor, almenys esanglés que l'idioma espanyol.
lualme n t,
Passem revista, ràpidament, a la Prernsa americana de catar mes o menys espanyolista. "Heraldo de Cuba" publica en
preferent el famós primer article de "A B C", en qué era
leaula t el dilema "Hermanos o extranjeros". Alguna subtítols
adaners semblen indicar una certa simpatia del diari havaner
obstant, en unes carrla tesi de Pórgam espanyolista. Aixó no
1.3 paraules que serveixen d'encapçalament al treball repredult,
La redacció
iiu que gel moment no dóna la própia opinió.
eeraldo de Cuba" exagera una mica la transcendència de
Esde "A B C". Escriu que el dit article ha causat a tot
raya "enorme, profunda sensació". I afegeix: "Horn diria que
:pala entera ha vibrat en llegir aqueix article com si la sa's un corrent elèctric". Amb un superlatiu una mica forçat,
ecraldo de Cuba" qualifica de "sensacionalissim" el treball del
tjan madrileny. Es veu que aquestes coses, vistes de lluny, augn'aun de tamany.
Deixem la capital de Cuba i passern a la capital de la Reptí‘i Argentina. En el diari de Buenos Aires "La Razón" trobem
anide retolat "El nacionalismo catalän", que porta la sigilad'opida León Orgaz. L'articulista s'ocupa de la divergencia
as entre la ,'Lliga Regionalista" i "Acció Catalana". Ho fa
ati relativa bona voluntat, peró hom s'adona tot seguit que el
una temor Orgaz, a despit d'haver passat, segons diu ell,
anda a Barcelona, no sap gaire cosa del nostre moviment naen
n'alista ni de la situació de Catalunya. Com cal suposar,
indústria
wat treball surt la célebre protecció aranzeläria a la
aria. Assegura que les nostres indústries no haurien pogut
.ks de bo si no haguessin disposat del mercat d'Espanya, i
h sobre-taxa que els aranzels representen explica Popinió.de
V espanyols, segons la qual, ben Ilany d'ésser vexada i opritiCatalunya, és aquesta l'explotadora dels altres paisos que
l'Estat espanyol.
hnsorientat esta el senyor Orgaz respeta al problema ecoho esta encara més respecte al problema lingüístic. "Lidio
feines es parlava a Barcelona. Havia-ratl—diumbpo
it reelós als poblets." També sap l'articulista que les provin eh Girona, Lleyda i Tarragona participen molt escassament
araspiració catalanista, i que moltes vegades s'hi han oposat,
leinser-los més feixuc "el caciquisme desenfrenat de la Man unitat que el del Poder central de Madrid". Podem perdonar
ka part de les relliscades i de les injustícies del senyor León
1102, en gràcia a l'últim paràgraf del sea adiete, on reconeix
▪ la Mancomunitat i el moviment catalanista "han produit
hicnts progressos espirituals, creant organismes de cultura en
pella rica i avançada comarca".
El fullet editat a Londres ens venja dels comentaris esquerps
injustos fets en llengua espanyola. Un altre dia parlarern esItairnent d'aquesta breu guia per a turistes. Avui ens limitarem
i teproduir, traduida, la següent frase: "A Catalunya ens trodavant una civilització diferent de la civilització de la reri a
II9anya". Nosaltres diríem "diferent de la d'Espanya", per Pe
s7dn diferents les civilitzacions, són diferente les nacions.

CRONICA D ' ALEIVI ANYA

L'ocupació er la Ruhr

Notes sobre Hönderlin

El discurs de

CARNET DE LES
UN LLIBRE DE PRUDENCI BERTRANA

"El meu amic Pellini i abres comes"
es el títol de la (hurera obra de Prudenei Bertrana. Ha aparegut a la Biblioteca Literaria de la "Editorial", i
és una mena de quadern de notes. Adés
una aventura de poble,- adés un paisatge
brau, san esguardats per aqueas bullid
que fuma arab pipa i estimaala cacera.
Els contra i les proses literàries
Prudenci Hermana reflecteixen una visió atnorosa i minuciosa del món. Les
seves-paraules tenen gairebé sempre una
sentor natural d'herbes selvatges i de
terra molla. Es llur millor encis.
Prudenci Bertrana reinen sovint la
seva humilitat i la seva bona geia. No
cal que ell ho digui, penó, per endevinar a través de les proses de "El ineu
amin Pellini i altres corves", posem per
cas, respectad.or d'anima llisa. La narnació simple i delicada de "L'oca salvatge" (que recorda Erckmann-Chatejan, peró mes espontàniament cenyit);
els panorames gironins del Pla, la Vall
de Sant Daniel, Montjuich i les Pedreres. tan finament comentats; el líric
"CarnMar amb la Runa", revelen el
francisca que bada els ulls davant la
rneravella de la terra i de la vida, i la
subratlla arnb una joia idialica o amb
humorisme bondadós. Aquest es el Benenana autèntic, el de les "Proseo barbares" i dels "Herois". De vegades,

oblida, objectiu eom vol ésser, de brodar a l'entorn dcl conte racomnanya-

ment de la sena poesia. Es un intent
que algam coa reía. PeriS nosaltres perferim a la minuciositat observadora de
"El raen amic Pellini" o de "Un drama en una peixera", la senzillesa de
"L'oca salvatge" o la vibració d'algun
fragment de "Foränies gironines".
Aquest darrer !libre de Prudenei Der(nana és una agradosa barreja. un rtcull una mica bigarrat. Ens platt, pecó,
regirant el quadern de notes on el nostre prosista inserís les orces observacions i les seves cmocions, de constatar una vegada més el tresor de vida
que s'hi belltiga. Una vida ama mica aspra, pecó assolellada. Lla on espurneja
la tristesa i l'agror, Prudenei Bertrana vessa la seva inexhaurible bondat.

Shlp-boy
— El fèrvid poeta de "La Nan" i
de "La cançó del vell cabrés", En Ventura Gassol, té ja recopilades les seves
composicions patridtiques que abatir de
gaire sortiran de la impremta sota el
títol tan suyyesiiu de "Les tombes flamejants".

Delcassè ha mort
El teiègraf acaba d'informar-nos de
la mora sobtada de M. Deleasse.
Allunyat de la política activa des dels
cornençaments de la guerra, va poder
veure en els moments més crítics per
a la seva patria, els efectes de la política exterior que ell informó essencialment duran! una serie !larga d'ates.
Vi:kv, si no, unes guantes fites de
l'activitat de M. Delcassé en el ministeri d'Afers estrangers, els moments
cultn'oants de la seva obra de 1898
a

too5:

21 novembre 1898, acord .comercial
amb Italia.
Desembre t9oo, conveni mediterrani

amb Italia.
Juny 1902, correspondencia amb ltàlía, per la qual el ministre d'Afers estrangers de França pot declarar a la
tribuna, el 3 juliol 1902, que no
participara a cap ae.ressió c,a, ro Hemça.
3 octubre nos, acord definitiu
Espanya sobre el Marroc.
ro març 1899, reglament de l'afer de
Fachoda; acord amb Anglaterra sobre
la vall del Nil i la hinterland del Sa8 abril 1904, reglament general amb
Anglaterra Egipte, Marroc, Siam, Terra Nova, etc.
M. Delcassé arriba a la politica amb
la intenció fita a deturar rliegemonia

creixcnt d'Alemanya i ,escollí com a
maja la direcció de la política exterior
de França, ntfunt al seu entorn tots
els interessos i totes les temors antigermaniques de l'univers.
.
L'inici de la seva vocació el revela
aquesta anécdota que conta un biógraf
de l'il.lustre finat: era en els temps
Gambetta, a la sala de redacció de la
Republique Française, que presenciava

una brillant disputa sobre l'escrutan de
llista o els senadors inamobibles, la
qual discussió, el!, debutant i gairebé
desconegut, acaba dient "Cal que pensem també a refer l'Europa i a destruir l'obra de Bismarck".
El terme de la seva carrera rassenyala la caiguda del Gabinet de defensa, presidit per Viviani, Iluitant, per
consegüent, per la contenció ja dins
guerra de la irrupció que pressagiä en
els tetnps de pati.
Un autor polític francés acabava des criare de M. Delcassé: "La seca vida

Ablica no esta exempta d'errors ni de
retrets. Esta neta, peró, de tota baixesa",

Cobra d'Holderlin són mes aviat
pobres, escasees de matisació.
Els ideals són pobrissims comparats amb la inacabable matitsació de la realitat. L'estreta de
mä a l'amic és Inés rica d3 contingut i mes infinitament complicada que totes les regles i tots
els ideals morals plegats.
retlexe de coses paseadas es una
La-mor de la natura que exde 1 . 39 caracterisiigues de l'art pressa Holderlin As el de -l'Enid'Holderlin. De l'art i no sois de peactes llegendari que es Renla vida. Di ha escriptors que ca- c a pel cráter de rana. Aquell
racteritzen el seu art per una altre amor de la natura mes simaccentuació de llur presencia o ple i alhora extraordinäriament
de la presencia de les ceses de, mes complicat que es mostra
gneis ans parlen. Un exem- quan ens posem la ma al front
pee d'entre eis primers as Nietzs- per guaitar unes guantes feixes
che. Nitzsche bambú ens parla do retalliades en una vall assolella
Grecia pecó no en va exaltar te-da,li
es_ totailment estrany.
tes les valors d'existencia. El seu
La retòrica. — Horn pensantia
estil trencat, nerviös, voll mos- segons 31 que !lavara dit que
trar l'home que hi ha darrera Holderlin és un poeta impreeis
del 'libre. Comença un paràgraf on el pensament ;menta i els senamb una construcció mulla i timents són esborrats i indefimajestuosa i l'acaba sobtada- nits. liolderlin correria, en efe,cmen amb una interrogació o una te, el peral d'esser això si no
exclamació de dos mots. Es l'es- fos la retórica. ,El contingut fotil d3 l'home que te interès en ra possiblement un núvol si la
parlar-nos directament, en do- retórica no ens fes apareixer ela
nar-nos la impressió de la seva mots 4,013/ si estessin gravats en
presencia. Qualsevol .elassio marbre. Holderlin clzs de la saya
constitueix un exemple de la se- primera joventut fine a molt enatina • mena d'escriptors. Amb davant de la seva malaltia quan
Holderlin no us pasea res d'ai- ja havia acabat de produir obres
s ó, La qualitat es va descolorint, originals s'ocupaba de traduir
us sentiu transportat al passat ells grecs. En ells aprengue de
pa,r6 passat no se us fa pm-. construir els paràgrafs i les essent -no se -us torna actual sinó trofes. Al costal, de la Li s ia de
que es conserva com un record motä precisa trobarau en Holde un país enyorat. Holderlin no derlin totes les ocultes meraveus far4, mai veure la Grecia com lles de la construcció on totes
si toe'liiva actualment. Grecia no.-. les possibilitats de . bellesa són
es en llolderlin una imatge
esguaretades. Mai no trobareu en
grial podeu dubtem a moments Holden-lira una confusió que semsi és real o no; es un record que bli acceptada sense jeflexió perdu la data dal passat i que té que eixf ha vingut. Intenten can(ola la tragedia de les coses viar l'ordre deis mote en un padefinitivament perdudes. • Hol- rägraf d'Holderlin i trobareu de
derlin adib tota la seva enyoran- seguida que s'ha perdut una coça per Grecia, nat com..elli
sa essencial. En aquesta puzsia
inane "els dies que Sócrates de les enyorances i dels desfgs
guanyava els cors i Plató creava infinits on sernbla que tot ha
Paradisos", es Un contrasentit, dessen fugitiu, on . semlitla que
porque Ii mancaria aquesta gua- el pensament ha de resistir una
ina( essencial de la seva poe- formulació concreta hi ha quelsia: d'abocar-se -al passat.
corn de ferm i tivant que manEn Holderlin no sentiu la pre- te en !ansió tota l'obra i aixt, es
la
carease retórica. Naturalment,
süncia de iles coses, ni sentiu
tampoc la presencia del poeta. no la que s'aprèn en els Nibres
Els mots us ressonen per dintre de retórica sinó la que s'apren
com .-3/s iniciats en elle misteris traduint uns versos de Sedodes
coribäntics que ens parla Só- o uns parägrafs de Turidides o
crates sentien ressonar la mú- irnitant una estrofa de Pindar, i
sica de les rientes. Però gairebé duent, com duia Holderlin, quelcom a dins que el feia depassar
no saben qui ha parlat.
La natura i
— Goethe la simple imitació.
ea parlar d'Holderlin en una
Joan Crexelts
tas a a Schiller retreu a les seves
as...e
o
mmart
Itesise
mose:Slrar
_• eeeeengannnal
poesies que na _expressen ni una
intuïció clara de les coses del
EL FET DE LA VOLUNTAT
mön interior. Ale AS cert. En
Holderlin es troba constantment
COL.LECTIVA ASSENYALA
un intereanvi entre el ratón exterior i
L'HORA DE LA LLIBERTAT
La natura es totalment referida a l'anima i la
POLÍTICA D'UNA NACIO
fi de l'esprit es Murar-se totalment u la divina natura. Rara- 113111Man
ment trobareu en tioldemlin una
descripció de la natura tal cono
us apareix ara i aquí. El paisatg3 d'Holderlin es Geografia o
Histeria. El Danubi serä representat com el missatger de l'ACONTRAS?
sia; una descripeiä d'un paisatEn una il.lustració francesa Itera vist
ge de ¡'Istmo do Corint s'interromprä de seguida: "Ah si jo detalladament explicar el projecte del
El P re sent 1 el passat.—Holdorlin es una projecció del. passal, en el present. En una de les
sevus primeres poesies diu la seva enyorança de la sagrada Grecia i demana que la seva vida
acabi "perque el son cor pertany
ais morts". Aquesta erryoranca,
aquest no sentir-se mes que un

Full de dielari

viscut aquí un nüler
d'anys enrerat"
Pels elassics la natura es una
liagues

rada, páls romàntics la natura
es un problema. El olässic descriu la natura tal com es dada,
el romàntic se l'explica per mitjä d'una simbólica. Holderlin es
en aquest sentit essencialment
t'ornan tic,

Tampoc arriba mai Holderlin a
una visió clara i desinteressada
d'un este d'änim. Talmant com
la natura es resol en aquest romantic en una Simbólica l'esprit
ea resol en una Moral. Quan Holderlin ens descriu estats d'ànim
aquests no són estats d'ànim esdevinguts en cap 'espera real,
són coses esdevingudes en l'esprit d'un tipus ideal al qual tendeix di (diguem-ho aixE Holderlin empine.
Es clar que la moral d'Ifolldertin no es pot sisternatitzar
fäcilmant, no es pot ordenar corn
s'ordenen els M-anaments de la
Llet de Den. Però Holderlin cerca en l'esprit Coses que només
es troben en ele ideals morals
perfecció quo

té al pensament.
Ihn deis ellements de la Morad

d'Holderlin, le per exemple, l'amor a la natura i all on creu
(robar aquest amor en una proporció desusada olmn en PEtnpedteles de la tragedia d'aquest
nom, da cm el seu art és mes
reeixit; allà en no pot trabarho ala personatges són insignificante. Es per tot ale que ele
lela

psictilügics expruaaato

en

comandant Burney per convertir la roca
de Gibraltar en una formidable estació
aviatória.
Ens ha deixat esmaperduts. Tota la
roca esdevindria un rusc immens, lendit per galeries innombrables. Els
avions s'hi acomodaran-com un dócil esbart de colonos. ui hauria tullera ames
per a tota meng de reparacions; grans
dipósits de benzina, magatzems de peces
de recanvi, etc.
Entre l'Atlàntic i la Mediterrània, la
roca. de Gibraltar sera el centre de les

comunicacions aeries angleses.
creuaran les línies Malta-Xipre-Egipte,
India-Australia-Ganada, Jamaica - Guyana, Guinea anglesa-Santa Elena-Cap.
Sumen aquesta xarxa aèria a la xarxa marítima que hi ha teixit la Gran
Bretanya, acluqueu els ulls i imaginen
la magna irradiació del pelea] conquerit pet ¡'almirall Roeke, el 4 d'agost de
1704.
En fa alguns de diem. El penyal era
considerat com inexpugaable. Els espa-

tenis nones lii tenien cent homes per
defensar-lo. L'esquadra anglesa s'hi atansai. Va engegar-li mes de ramito aranades. Els espanyols, farrera el roquissar
de granit, reien impunement.
Peró heu's ací que uns quants marina
anglesom, manats por un oficial intrepid,
arriben a hissar-se pel penya-seirat; arribats a la cima, hi traben les dones de Gibraltar i les segre,ten. Aleshores elsteent
espanyols que defensaven la placa, toi
rient de la ineficacia de l'atac anules, &izaren de riere i es rentliren.
A partir d'rquada feta, maigrat del,
setges li:samto-francesos, Gibraltar a un
Trenyal anees.

Cer:es Coldevar

Lloyd George
1.4x-primer ministre ungles
féu el passat dillune la seva
aparició oratòria a la Cambra
dels Comuna. La sessió fou de
gran espectacle. Els diecurs de
Mr. Lloyd George fou, par la forma, un bon discurs. Feia tenme
que no n'havia fet cap d'igual
alocla. Es veu que el viatge a
Andalusia ha provat a l'eminent
pene

britànic.

Els qui han Itegit els artielea
periodfstics que ha publicat mis-4
ter Lloyd Georg3 després de la
seva caiguda del Poder, no tro-,
bacan cap novetat de fons, i ben
poques novetats d'expressió, en
el discurs de la Cambra deis Co-t
muns. Per() precisament la
portäncia d'aquest discdrs estlt
en el fet de presentar el mateix
to i el mateix estil que els serie
articles periodístics. Di ha coses
que es diuen en un periòdic, pe,
ró que no es diuen, o be es diuert
d'una atiza, manera, dins un Par-,
lament. Mr. Lloyd George ha par-1

lat aquesta vegacta tal com escriu.
Escriu dur, i ha parlat dur.
Ha insistit en irls seus atacs a
la politice francesa i en els seus
cops personals contra E. Poin-t
earl. "Es difícil --- hie dit — et
creure que les reparacions són
rúnica finalitat que perseguaix
Franca". I ha efegit que Pauló
francesa posa ein perPll les rea

paracions, per tal com, si armes-.
ta acció fracasan, no hi /nutre.
reparacions de cap mena, i si

reía, el cos de Poperació bere;
gran, que fartt impossiblia el
pagament de les reparacions
rant un l•lar e. perlode. Segons
l'orador, els francesas -- que
no creu que estiguin Iota al coi.:
tat del Govern actual — han co.,
mes en la qüestió de la Ruhr una
niciesa psicològica de gros ea'-.
libra, comparable a la que cometeren ele alemanys l'any 1914, i
tan

pronostica que

aquesta

errada

costarä caríssima a Franca.
Després parda Mr. Lloyd Geor-/
ge dels intente de desmembrar
l'Alemanya. Troba que ningú no
sortiria guanyant d'aquesta des-.
mambració. "Si Alemanya
desmembrada — declare. —, si

hi hagués una eevolució en
aquest país, la revolució seria

mes perilosa per a Franca, per
a la Gran Bretanya r per a En-,
ropa que per a Alemanya maa
teixa, com a resum del seu pa-

J'ex', l 'ex -primer ministr3 demanà
al Govern angles que porti
plet davant la Societat de les Na,
cions.
La contesta de Mr. Donar Law
ha deixat relativament satisfeta
els fi-ameos. El cap del Gavera
de Londres ha dit, en essencia,
que ningú „no hauria pogut i m .
pedir que França entres a la
Ruhr. Esent aixf, calia guaitar
aquesta entrada amb mirada d*a-u
mir o d'enemic. Mr. Donar Law,
aplaudit per la majoria de la
Cambra, digne que mes s'havia
estimat guaitar-la com a amic.
1 contradint una afirmació
Mr. Lloyd George, assegurä que
tot França eslava al costal de

Poineare, a qui 'l'orador de-,

fensä das ataca personals que
li dirigí Mr. Lloyd George.
Parlant dels aplaudiments mis
provoeä el discurs de Mr. Bonar
Law, escriu M. Augusto Gauvain
al "Journal des Debats": "Desit..
gern que aquesta bella manifes.

tati6 parlam3ntítria eneoratgi el

Gabinet de Londres a mostrarse generós en les facilitats que.
ii demanem actualment per els
transports a través de la zona
britänica a Rhenttnia." Paran-.
des? Aplaudiments? M. Gauvain
vol fets.
A. Revira I VIrgill

rememinnr. ~~~55
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Resurn telegräfic
A Madrid dotze oflelals
Merla s'han pi•esentat al pitee encarregat de la sumärla sobre el
document publicat pele adatara,
deelarant-s'en signataria.
A les reglons ocupades de la
nuhr os agente alemanys, volent
que no donen resultat les ¡T'ornears per aconsegulr la rests4,encla,
comencen d'emplear les amenaoes. A l'Interior d'Alemanya ola
nacionallstes pretenen reorganitrar l'exercit per tal da rosoldre
la qüestió per lea armes.
A Orient augmenten les tencläncles contra el Trautet de Lausana I purnya prGuttgl ci ¡'acto
nacional.
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Aval, a dos quarts de cine de la tarda,
es reuntran al toral del Sindicat de Banquera de Barcelona, 0. A., correr de Ferian VII, 31, pral., els seriyorS banquera
adherlts a la Comisarla regla, per a no
menor la primera Junta direetlita de la
Cambios de Compe650cb2 per sa formact6.
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Carnbra Mercantil
Dimecres passnt es va reunir en junta
extraordinària la Cambra Mercantil daquesta ciutat, per tractsr, entre altres
diversos assumptes, do l'exacció del reearroe subetitiniu de 15rapost d'utilitats als
comereiants i indinstrials indlvidual s , el
qual afecta un nombre considerable de
El president, senyor Cabré, va donar
eompte als reunits de les actuacions anteriors dotes a terme per la Cumbre res-

pecte a aquest particular. Va fer notar
sobretot que la campanya mes illtensit
d'aquesta A.ssociacia va desenrotliar-se
a l'entona de la discuasid al Parlament
de la Ilei de reforma tributària, de la quid
deriva el tribut que ara tant preocupa eta
afectats. Si en aquella °Casi.% que era !a
11 85 oportuna i decisiva, tothom llagues
mostrat una suficient energia, avui, segurament, no haurfem ele doldre'ns del

• not 30%5
Ctrada Extremedura,
" rea

Ordi
Pavea Pral
"
Valtncla

Favone Narroes,

90 e

" ¡eres fine
Veces Ot Sartas
Vera
DC111015 82t11111
Emanes.
Mili
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-tamnióexrodàuacmpnte
que vol que sigui, mes que d'estridències
de forma, d'enèrgica i monada consistencia.
Im base de la seca actitud està en la
necessitat, que creu evident, que les
Corto en reunir-se novament rectifiquin
en tot alba que sigui possible els errors
que la präctiea hagi nanstrat de l'exprese
cada hiel de reforma tributäria i que,
mentre aix6 no skimi, quedi en m'apena
raplieaci6 del citat tribut per utilitals
en conseeffiènela, el reeärree substitutiu,
ja que la disposich5 XIX de l'article 13
ele la llei diu taxativament que el Gocen]
podiü efectuar gradualment l'ap7icaoi6
de la contribticia d'utilitats als comerciants i industrials individuals compresos, i autorit,e1 (no imposa) al ministre
d'Elisenda per establir un recärrec aupletori en la contribucia inefustrial i
amb la limitada que no pugui
exeedir de l'impört normal de la quota
de tarifa per al Tresor.
La Cumbre Mercantil anirä donant
compte de la seva actuaci6 en aquest assumpte, cotnençant per tina exposició que
dirigirä al Gotero, especialment al ministre d'Hisenda, la qual Sa comenot ja
d'estudiar-se en les necee oficines i requerint, quan So cregui neceseari, l'ajut
d'altres corporacions i /Articulara i colia-

LA TOMBA INDIA

Extraordinäria emocionant narració oriental basada en l'enigmàtic poder dels faquirs indis. Degut
al gran metratge d'aquesta meravellosa película,
l'Empresa es veu obligada a dividir-la en dues
jornades

4

Vapor italiä "Occident", de Genova, atnb cárrega general. Amarra/ moll

de Barcelona Sud. Consignatari. Ligure

de la Societat Anónima "Ames
Garf", Passeig de. Gràcia, núrcA,
ro 9, On es facilitaran les opor,
tunes factures. L'import liga%
nes. Consignatari, Companyia Transtne- por cupó es de pessetes 11'45.
•
Barcelona, 22 de febrer de
diterränia.
1923.-El secretari g eneral. E.
Vapor espanyol "Trini", dc Màlaga
i escales, amb càrrega general i 63 pos- Molind Brases.
satgers. Amarrat eruta d'Espanya W.
Consignatari, Ramos.
GORMINYIA NACIONAL DE
Vapor belga "Iser", d'Alacant, ami)
càrrega general. 'Amarrat moll de Sant
Bertran. Consignatari , Mac Andrew.
RAM enyors actie,
Es convoTcaelsVsEAS
Vapor espanyol "Cabo Corona", de nistes a la Junta general mar
Valencia, amb carrega general i 7 pas- ordinäria que tindrä lloc el dia
s atgers. Amarrat moll del Rebaix. Con- 23 de febrer, a dos quarts
sigrratari, Ibarra i Companyia.
a laal,Roa nmdba ldaeb jSan
Se
pattlurnaptifi ncip
eetei,
Vapor italii `San Rossore", de G6ntiva, amb càrrega generaL Arnarrat de discutir un projelte de tuve,
moll de Sant Bertran. Consignatari,
ni per a l'explotació de les seves

Transporti Internacionali. •
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
Palma, amb cirrega general i ros passatgers. Amarrat moll de les Drassa-

dVES i Pil63ERT S. ea (,%

DANG vE CATALIJNYA
BARCELONA

BANCA

la primera jornada del
togràfic en dues jornades, interpretat per Mia May

El cupó iümero 24 de les obli,
gacions preferents, o sia de lea
emeses el 1911, es Pagar/a, des
les ve,
eficine8
v ‘ienclaenanemart, aQue
d eall sdei a
data

Valxolls entPats

Colmados de hiló 5.

interesaos amenaçats i poetas en situaci6
eittica per la política tributària dele Goteras, i, Mesa aquesta consii.leracia, va
començar amb els acords presos en a q u es

que abres elements emprenguin amb mires a la wateixa finalitat.
Sobre altres flasumptes pregono una
serie d'acords que aman fets pOblics 916ximament.

COMPANYIA GENERAL D'AL
FKLTS I PORLAND "ABLAlon

Moviment marítim

Párr6quia de Sans. Del dia 26 del current ni 4 de utarq, a lea m'U del vespre.
A earrec del pare Ildefons Roca S. J.
CaMarea
•
Erglesia de Sant Josep Oriol. Van coVillavecchia.
!reno
mençar el 23'7 duraran fina el 23 del que
Tltue
Jabeq espanyol "Antonieta", de SóEis dipòsits d'accions hanr
soin. A lea vuit del vespre. Els dama el
-Tole 9001913 Vire" at'a Per I ge ganes
amb efectes.
de constituir-se a la Caixa sa,
O per mercader' e sobre carro.
pare Ceferf de Granollers, caputxt.
•
V
apor
espanyol
"Rita",
de Marsella
15
Garrota negra nora
33 aralesia de la 1/orlarlos-a. Del dia 26 de i escales. amb cärrega general. Amar- cial fina do a dies abans de raa.
Matatera
"
febrer al 4 de març, a les vuit del matt rat moll d'Espanya W. Consignatari, se.nyalat per a la celebració da
" Portugal
la Junta.
SI
°
Rola
O a das quarts de vuit de la tarda. A tär- Pill de Ramon A. Ramos.
94
" Miro
Barcelona, 21 de febrer
rec del pare Aa,otti Maria de Barcelona,
Vapor espanyol "A. Cola", ele Vaas 1/2
Mallorza novel
"
1923.-El president, M. de Fe.
capota
asnb carrega general i passatge.
Sant Felip Neri. Del dia 26 de febrer Arnarrat moll d'Espanya NE. Consiga n ronda.
29
(Crines armero 4
al 4 de març. A les set del matt i a les
13
segonmi
natari, Companyia Transmediterrinia.
10
erceres
vuit del vespre. A cärree del pare Josep
19
Quartea
VaIxelle despatxate
Bausaili, S. J.
sullat.
l'reus per fe . a en
CeLlegi Comtal. Començaren el dia al)
Vekr italiä "Giorannino", en llazt,
Rato
el
din
25
del
corrent.
bes
hores:
i fiairan
per a Portofeno.
17
Nenas,
Selmeron, 54, 1 sucersal,
Avifiss,
101/3 Dos quarts de volt del mst1 i dos quarts
Seranet
Vapor espanyol "Montevideo", amli
Seg0
de vuit del trame. Els datia el pare Bru càrrega general, per a Veracruz i esV Ph fl5 arrlhats: Alacant, 1 d'ordil.
Noet Carta Blanca, 850 arre.
d'igualada, empata/.
cales.
Nord, 1 d'ora/.
--Clicquet, 13,25 arnp.-CedorEsglésia de Santa Anua. Del dia 26 del
Vapor espanyol "Castilla", amb cärAMIS t10
niu extra, 7'50 amp.-Alinnent
que sOm al 4 de mere. A les vuit del marega general, per a Melilla i escales.
114
Ganes Flore!,
Foocl, 5'40 fe.-Formatti a dos quorls de volt del vespre. A . Vapor estrinvol "EspaRoleto", ainb
nOm. t9,
109
"
5. J.
eärrec del pare Josep
/41
e 10,
carrega general, per a Pasages i esca- ge Holanda tendre, 6.50
51
Bexilloch O,
Gruyére, 6 k.-Roquefort, 6 k.-..
les.
Per a acnyorre
55
•
Selorte.
Llagut espanvol "San Miguel", arab , Ous d'Igualada, 2'59 dna-Toeo
1 .1sgiesia de la Bonanova, del dia
tgatisat.
matee al natural -Mclis", llana
Vacilas arrfbals: Nord. 9 de blof.
del eorrent al 4 de mal-g. A les deu del càrrega general, per a Gandia.
de 1,500 k., 0'9.0. - Mermelada
Atacan*, t.
mall i a les quatre de la tarda. A eirree
Vaixells sortIte Melis, 225 11.-Xacolata Monier,
8108.OkTra
del pare Antoni Marin de Barcelona, eaVapor Unlandes "Suomen Polka", -Bacalla Islandia. 2,000 k.-Ba.
4$
Amencrallina.
/aliar
Coro pata.
Enacnyança.-Començaren el dia 19 i erais càrrega general i trànsit, cap a calla sense espina, 750 k.---Toe
•
1-rel P OVtS.
nyina en escabetx, 303 li-Co;
flojean el 25 del que som. A les deu del Valencia.
71 t i a
Mal/orca.
Vapor espanyol "Ciudad de Palma", donyat de Villarreal, 110 1;
Ola :lores,
mait i a lea <matra de la tarda. Els dena
so
Pinet Valéacla
comprant-ne una caiga de 5 quitiordie el pare Antoni Maria de l'ore- en hast, cap a Palma.
CSGRGars
Vapor espanto! "Isla de Panay", amb los.-Per al diumenge que ve
1,,na.
tre
Sade Daza. 31„
cärrega general, cap a Manila i esca- els altres dies festius, tortas
Prr a mili:tones
Irnos
e 1,
les.
de massapà, de briox, d'ensai;
11
1:salí:si dc Siint Felip Neri (BarceloVapor espanyol "Maria Antonia", en
mada, amb crema o cabell din.
na). Van eonieuçar el dia 19 i acabaran Ilast. cap a Castro Urdiales.
sg
Patona
gel, braços de gitano amb crema
ei dia 24. A dos quinte de' set del talad i
Vapor italiä "Occident", amb cirre- o mató, tortades d'ameUla,
a les qutre de la tarda. Els dena un pa- ga general i trànsit, cap a Oporto i esSarao Beviard, fruites confita;
re d. • 1 • 0 tato: i.
cales.
des de tdtes classes, confita,
Esgleala de la 3ferce. Començaren el
Vapor italià "San Rossore", de tran- ametlles i bombona de "La Suisi
E
din 10 i Euiran el dia 25 del corrent 510. cap a Buenos Aires i escales.
sa Raid".
A dos quarts de vuit del matt i a dos
ANCA CANVI VALGAS
Vapor noruee "Trudvang", en llast,
quarts de quatre de la tarda. A eärrec del cap a Val/ocio.
Rambla del Centre, número
pare Joscp Planes S. J.
Vapor anglis "Volsella", amb bocois
•,
Telèfons-1230-1231 A
l'er a sois i naire
beits, cap a Malta.
Parróquia de la Coneepei6. Van comenVapor italiä "Dalia", amb càrrega
çar el dio 19 i acabaran el dia 24 de feÜ
general i tränsit, cap a Valencia_
•
01

CENTRAL: %robla de Estudie, •
AGENCIES: húmero 1, Creu Coberts.
Numero 0 , Sant Andreu, 246.
Numero 3, SalracrOn, 111.

borent, tamh6, a teta eampanya

L'exectlentlesim senyor biebe adinIsträ alije el sagrament de la confirmaciú
0.15130 de Crea cenos nena en Peeglesia de
la Coneepei6.
Actuaren de padrins En Francese
Pons i Na Dolors Roca.
- Mossèn Joan Abbau, pretere, ha
beneit la nota empella de l'Asil de Saut
Andreu de Palomar.
TANDES D'EXERCIGI S DURANT
ELS TliMPS DE QUARESILA
Per a /toma

58

recärrec subetitutin, que ve a fer mes
critica la situada del comerç i de la indüstria.
La Cambra Mercantil no pot desoir
lea veas dele seas associats i del comerç
de Barcelona requerint-la a defensor eLs

EMA
PATHE-CIN
grandiós espectacle cinema-

Sienta d'avul.-Sant Pere Damiä, cardenal, doctor i confessor ; Sant Florenci,
confessor; S p iltil Maria, verge i mártir,
i Santa Itornana, verge.
Quaranta heres.-Esglesia de Sant Felip Neri. llores d'exposiciá: De les sis
la tarda.
del matt e leo ruit
GoamaiS geparadura.-4iSiO i e si a dele
pares Franciacaas.
DIOS. BISBAT
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CAMERA DE COMFENSACIO

Noves religioses Secció Marín ma i Anuncis Oficials

FAL0415, GUPOP43, atas, CANVI I

~AM da Carena, 51 1

Direcció Telegridica
CATALONIABANK

LASMA POT ALLEUJAR-SE A L'INSTANT
In faniös inetge /lo clemostre,.
rä als pacients asruätics de Barrehma.
L'extraordinària afirmació que
el asma pot alleujar-se
diatament venint d'una autoritat tan coneguda corn és la del
doctor Schiffmann, Ilicenciat del
Col.legi de Metges de SaintLouis, es de gran interés per als
asmaties. La majar part d'aquestos --saben, per trista experiencia, que els métodos pro-vals
fino 'avui sols els procuraren
desenganys, considerant aquesta malaltia com incurable.
Aquest metge, després d'haver
passat !largo anys estudian!.
l'Asma y les malaHies similars,
ha descohert un remei que alleuja immediatament els casos Inés
greus d'Asma 1 Bronquitis. La
confiarme del doctor Schiffmann
en cl seu preparat es tan gran,
que ha sol.licitat que anunciem
en el nostre peribdic, que ofereix
de franc a qui ho demani i Sense
cap despesa, una capseta de
stra de Asthrnador, a la presentació d'aquest anunci a la Casa Segalä, Rambla de les Flors.
durant els tres següents dies a la
seva publicació, o (ins al complet esgotament de les mostres.
Creu el doctor Schiffmann que
un experiment lleial d'aquest remol serà la manera mes convincent i única de vencer la Meredulitat natural dels asmàtics
que fins astil han buscat debades
luge per a Ilur mal. Les persones que resideixin fora do
Barcelona i vulguin provar
aclimata medicina el nom de In
qual es Asthmador, del doctor
Schiffrriann, seis en remetra una
mostra de franc, nomes enviant
un segell de 20 céntimo, amb el
nom i la direcció completa, al
dipòsit general a Espanya: Dr.
Schiffmann, Clri, 70, Barcelona.

'

bree. A lea cinc de la tarda. Els dona el
pare Itamon Vendrell S. .J.
l'arraquM del Carme. Oomençaren el

dia 19 i duraran fins el 24 del eorrent.
A les onze dl matt. Els darla MOssén
Salvador Samaraucti, prevere.
Per a obreree
Parr6quia de la Concepció. Del dia 26
ele febrer fins el 4 de març. A les ata del

matt i a les set de la tarda. A eärrec del
pare J. Minera S. J.
ratronat d'Obrer e s (Poblet). Del dia
20 del corren/ al 4 de març. A dos quarts
de vuit de la tarda. A eärree del pare J.
Masslexarart S. J.
Per a Falte de Mario
Parrdquia del Carme. Van eomençar el
dia 18 i duraran Bris el die 25 del correal. A dos quarts de set de la tarda. Fla
dena mossen Salvador Samaranch, pretere.

et cmiunsadal

Vapor espanyol "Rey Jaime II", amb
cärrega general, cap a Malló.
Vapor espanyol "Ampurias", amb

càrrega general, cap a Roses.

R. CLOSAS advocat,
ha trasIladat el seu despatx al

EL PAES

correr d'Ansias Marc, 49, pral. 1.•

(

hed

Generale
Parr6quia de Jestis, de Grileia. Comen-

çaren el dia 19 0 finiran el 25. A les set
i a les onze del mart. , i a les set de la
tarda. A cárree del pare J. del Port de
la Selva, eaptitxt.
l'arriquia de Sant Francesc ' de Paula.
Del din 18 al 25 del corrent. A les deu
del metí i a dos quarts de set de la tarda. A eärrec de mossen Francesa Colino,
pretere.
Nota
Aquestes tandes d'exerciais esp n tiluals
es donen totes en eatalä.

Soler i Torra germen
Banquera

BITLLETS
Francesas. 9860 per 100.
Ansiaseis, 3000 pessetes.

italians, 3050 per 100.

Belgues, 33 7 0 per 100.
0111555), 120'00 per 100.
POrtlIrIleSos leyt)

memanyi, 003 Der 100.
Austrlacs, 001 per 100.
Holanclesos, 2'40 pssetes.
Suecia, 1'55 pessetes.
Noruega, 103 Destetes.
Dinamarca, 1'05 pessetes.
Rumania, 3'25 per 100,
Estala Galas, 631 penetre.
Cenada, 010 peseetes.
Argentins, 2'28 pessetes.
Cru g uaYs, 51 0 Pesseles.

Minera, 0'05 pes•etee.
Ilradcnys, 055 pessetes.
Bobvians, 1915 pessetes.

le cruans, 20'00 pessmes.
Paraguals, 010 pesetes.
Istinnesoa, 2'70 pessetes.
Argelina, 3760 per 100.

13511,16, 2990 pesetas.
FIlipines, 272 pessetes.

OR
Alfons. 11400 per 100.
Onces, 59 30 per 100.
4 1 1 duros, 123'50 p.,
1 duro, 11150 per 100.
Isabel, 12750 per 100.
Franca, 12350 per 100.
0/ture3, 3100 pessetes
DOlars, 640 pastelee.
Venesuele, 12250 per 100.
818 pessetes
idextee, nou, 155 .10 ped 106.
Marc 8 ,1 4 800 per 100.

à el tresor de la
seva cahellera si usa

•Servar

Petroli

G

Ens ho asrairZi alsun

Flascó

sran 4.5o

Flasc6

petit 2.50

ewsr ,
•.
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creu que L'Assemiilea *j'A ngorama atindrà els priticipiS aéi
pacte nacional

Eis agerits

Es

dl

Les fronteres russ:s

resistència alemanya: substi-

tueixen les prome§és per les arnenäces

Els alemanys projecten la reorganització de llur exèrcit per afrontar
. militarment la situació

Dusseldorf, 22.-E1 tancament manya no ocupada, procedents de Rhedels magatzems de Dusseldorf nania.
Tots els productes que circulin per
efectuat com a protesta centra
abres 'vies que les anunciades, seran
l'expulsió del tinent d'alcalde
Kottgn termina ahir.. A la nit els considerades i tractades com a contra.'
band.,
habitants ;'Pornangnereh
També . hart estat jpreses analogies
cases y no feren cap manifestamesures respecte a la regió de la Ruhr.
cid hostil.
Comenea ' d'estendre's entre la -Hayas.
,davant fa Comissió d'Afers esL'ORGAMITZAGIO DELS REF.població
de Dusseldorf una intrangers de l'Assemblea Nüio- quietud d'un nou genere. Circula
• ROCARRILS DEL RIN
nal, ha informat altra vegada el rumor d'una possible agressió
París, 2.1.-L ' Agència Hayas diu que
davant aquesta darrera respecles societats nacionalistes els senyora Poincare i Theunis han dete de les nagociacions portades de
alemanyes contra l'organització cidit 1 tonetitueió d'un règim autónom
a cap a la Conferencia de Lau- militar francesa.
en eh' ferroarerils de la vora esquerra
sana.
Per altra part, sembla que a la del Rhin, per,,explotació directa, a arManifestà, entre abres coses, propaganda. alemanya els agents ree de les autoritats franceses i belque la delegació t'un mantin- de* la resistencia tendeixen a gues
gué durant totes les negocia- substituir les promeses i els enLa noca administració estará sota les
cions una actitud conr,iliadora,
amb l'objecte de L'ir possible la coratjaments per les amenaces. ordres del general Degoutz, perú el sotsdirector deis ferrocarrils de l'Estat, se-Radio.
conclusió de la pau.
• ••
nyor Breaud, secundas pel director idA la una de la tarda s'ha reParís, 22.-El corresponsal a junt, assurnirà la direcció efectiva de
unit la Gran Assernblea Naciola rama autónoma-Hayas.
York
Herald"
nal en sessió extraordinària, a Berlín del "New
MANIFESTACIO A GLADBACH
porta tancada, amb l'objecte comunica que • sap de font ben
Munich, 22.-Comuniquen de Gladd'oir ensems les explicacions informada que els alemanys probach que uns vint mil obrers en vaga
jecten en l'actualitat l'organitzad'Ismet-Paixä.
Es creu , que seran molt rä- ció de Ilur exercit per poder im- tractaren de realitzar una manifestació,
pids stis debats originats per mediatament que es trobi en essent dispersats per la policia i resub•
aquestes explicacions, i que a condicions, ferefront rOititaement tant ferits diversos obrers.
El comissari de policia ha prohibit
principis de la pròxima setmana a l'actual situaoió..
Amb aquest objecte s'han ce- tota reunió a l'aire Iliure dels obrers
serà trames a la secretaria de
la Conferencia de Lausana una lebrat ja una serie 'd'entrevistes, en vaga.--Hacas.
contraproposició per a la termi- a les quals han assistit el CanAMB UNIFORME O SENSE?
nació del Tractat de pau. - Ha- ciller Cuno, els governadros de
Berlín, 22.-El ministre prussiä de
l'Imperi i tots els ministres prusyas.
l'Interior ha prohibit als policies dels terConstantinoble, 22.-Comuniquen d'An- sians. Aquest projecte té la resolta oposició dels socials-tle- ritoris ocupats que prestin servei sense
gora que l'Assemblea Nacional delibera
uniforme i sense armes, com ho hamberates.-Radio.
sobre els resultats de la Conferencia
vien erigit les autoritats d'ocupació.de Lausana.
LES BOTIGUES TORNEN A
Radio.'" t
Sembla poder-se assegurar que les
OBRIR LES PORTES LLURS
proposicions dels aliats seran judicades
LA culeuLacio P7iICHICIDA DE
Dusseldürf,
22.-S'ha
calmat
NiTS
per l'Assemblea com oposades als prinper
les
da>
produïda
l'excitació
cipis del Pacte nacional i que els dipuMagancia, 22.-En vista dels actes de
rrers
expulsions.
Les
botiques
tats insistiran enèrgicament per tal que
s;•botatge realitzats a les línies teteaquests" pr:ncipis arribin a ésser una han tornat avui a obrir liurs por- graf iques i telefiliques, els delegats
•
tes.-Radio.
realitat.-Havas.
l'Alta Comissió interaliada han resolt
ELS FRANCESOS ADMINISTRAprohibir la circulació en tot el districte
ELS INFORMES D'ISIMETPAIXA
Constantinoble, 22.-Cada dia és mes
aferrissada l'oposició que es nota contra la signatura del Tractat de pau. La
p ran Assemblea d'Angora sembla mostrar-se poc disposada a consentir la
signatura del Tractat. -Rads.
L'AFERFUSSADA OPOSICID A
LA SIGNATURA DEL TRACTAT
Constantinoble, 22.-Comuniquen d'Angora que Ismet Paixä, després d'informar davant el Consell de Comissaris i
despees davant de la Comissió de Negocis Estrangers de l'Assemblea Nacional, ha informas altea regada davant
d'aquesta última sobre les negociacions
portades a cap a la Conferencia de
Lausana-Raras.
DISPOSICIONS PER A LA SORVAIXELLS D'ESTIDA
•
PAIRNA
Constantinoble, 22.-A Esmirna la si{nació es troba estacionada.
El prefecte maritim acaba de dictar
les següents disopsicions:
Els vaixells que surtin del port han
de presentar-se a do qsuarts de nou
del nizt.' davant el cap d'Ailan-Burnu
per a prendre un pràctic; els vaixells
que puguin entrar a la xarxa es presentaran a l'Oest d'una lira traçada de
Burnu a Kilizman, on el vaixell pilot,
enlairant una bandera especial, anirä
a recollir-los.
Els vaixells m 'rcants no podran entrar
mis que des de la sortida a la posta del
sol.-R. dio.

RAN ELS FERROCARFALS ALEMANYS
París, 22.-De conformitat a

municipal de Magúncia, des de les 'non
de la nit fin% a les sis del mati.-,Havas.

l'acord establert entre III. Poincare i el senyor Theunis, els
aliats reemplaçaran l'administració dels ferrocarrils alemanys
per una administració civil fronecsa.-Radio.

LES EXPULSIONS AL liki ‘ 111 •
Cublenza, 22 -En el peri ,de transeorregut entre els dies 14 i 19 inclusius de%
mes actual, els alts comissaris interallats
dels territoris rhenans. han decretal 123
nelves• expulsions d'alemanys.
El nombre total de funcionaris expulsats durant les Ultimes setmanes, puja

LES AGRESSIONS CONTRA ELS
INFUNDIS DESPRANCESOS
MENTITS
París, 22.-L'Agancia 'Lavas

està autoritzada per a declarar
oficialment que contra les afirmacions del corresponsal a Berlin del "Daily News", no és cert
que hagin estat enterrats secretament per llurs camarades alguna soldats francesos morts
pela junquera.
Cap soldat francés ha estat
mort per alemanys, i totes les
agressions dirigidos contra ells
han estat assenyalades per les
autoritats franceses.-llavas.

a 467.-1-lavas.
ELS NACIONALISTES AL
REICHSTAG DEfelelfeEi9 L'EXPULSO DELS FRANCESOS I
BELGUES
Berlín, 22.-Els diputats nacionalistes
han presentat una proposició al Reichstag demanant que els súbdits francesos
i belgues residents a Alemanya siguin
expulsats o internats.
Els hotelers de Leipzig han acordat
negar-se a hostatjar els francesos i bel-111gues duran la Fira de

Parte, 22.-En la conferencia celebrada akir pela be:apilas N'ucase i Theunis, a la qual bi aselstiren diverso« ministres fraacesos, forma examiaades detinguelament les »Tm mesures que tenen
el Propasa d'aplicar a la Ruhr, especial
niest l'endaargame.at a benefici deis adiete
de tots eLs preducters fabrleats en la dita
conca.
En la cossfereaoia s'aconlä igualment
dictar lea orares •ecesoáries encamiaades
a evitar ala paisus aeutrals els perjudicis
que ela poguessin ocasionar a coaseqúen'eles de les mesures adoptades per a la
prohibida de les exportacions.
Fea examinarla tambe la qúeetia relativa a que siguin percebuts per lee (faenes aliades els dreta d'importacifl deis
productes estraagers que entrin a' Alemeya.
Ebs resalta adoptaren un ala general micaminat a la introducció eventual,
amb el coneurs deis comissaris financiera
franco-belgues d'una noca moneda alemanya ea ele territoris ocupats.-Ilavas.

que reformes apropiadesconduelxin cap

el reconeixement de des Congregacions a
i a la llibertat d'ensenyament per a

Cohlença, 22.-La direcció de les
Duanes de Coblença ha designat els

diversos camins pels quals podran circular les mercaderies destinades a l'Ale-

tats en gran part de l'estranger.
Quart. Suprimir la fabricació del
pa de luxe i limitar la de pastisseria. Claque. Establir si és precia bons de . 3onsum per a productes 4 . generes amb el sucre, la
farMa, el petroli, etc. Sise. Prohibir l'exportació de oerts articles
de primera necessitat. Salé. Organitzar sin sever control per a
l'aplicació de les mesures precedents. - Radio.
M. GASTON DOUNIERGUE ELEGIT PRESIDENT DEL SENAT
París, 22.-El Senas ha elegit president de la Cambra, per 14.2 vots, a M.
Gaston Doumergue.
El seu contrincant, que era M. de Sei ves, ha obtingut 113 vots.-Havas.
EL VOL A VELA :: CINC QUILOMETRES EN LINIA DRETA
Biskra, Descamps ha
fet un vol pilotant un avió sense motor, havent recorregut tinc quilómetres
en línia dreta.- Hayas

Una nota oficiosa de
Varsävia comenta les
intromissions del Go,
vern de Moscou
Versevia, =.-Ea els receles peee,
poloaems es comeata la nota rusa,
fa notar en ele eseseatate centres paitk.
autoritzats:
Prinsera.-Que Be es la primera regida
que Rússia tracta d'intervenir ea ¡N
gaeatiosi s polonesee-lituanes. En afecte.:
Pei descubre de 1921 el Gavera de
féu usa greda (piad i gual, pera 7,
el Govern de Varsövia no preogeE
cenote, per se gdolar-li que nu tenis,
aleas jurldie.
Segoe.-Raissist, pel Tractat da 141
abaachastä qualsevol dret sobre el Irrité.
mi sheet a l'Oest de la lisia froaterisa,.
per sala la nona rizase Os iurldicamte
ineeeptable.
Torcer.-EI Boyera polonès no es 4,1
ea imanes:binar per &tuesta tecolote,.
d'intervenció ruega i no perd la cales;
abans que set perquè la gestiti delta«,
no te un carácter jundic i no es beet
cap fonameat serias; i desprfs petaii
apareix maalfestamene pel carácter
tele de la aota de Tris/crin, que toje«,,,
gestió ka estat provocada per Lingai,,
la ¡unt s'esforça en fer triomfar el as
punt de vista ontrixiament a les dea.
sions de la Societat.de les Naeiorm,_14,
dio.

París, 22. - M. Poincaré i Al.
Theunis, després del banquet UN AUTOMOBIL ERUGA TNAamb que el primer obsequia al VESSA EL DESERT DE BISKRA
segou es reuniren en zonferencia
A EL-QUED
amb els altres invitats, que eren
Biskra, 22. - Un automòbil
l'Ambaixador belga a París, el
'cap del Gahinet senyor Thunis, eruga pilara per M. Renaud i
conduint e l la sen -Yofn Chollet i
el ministre de Finalices, el de les
regions alliberades, el de la Marin, inspectors deds hotels de
Guerra i el (l'Obres públiques, el .1a Companyia Trasallntica i a
mariscal Foch, el general Wey- un mecànic, acaba d'efectuar per
gand i el senyer Peretti delta primera vegada recorregut a
través del desert de Biskra a ElRocca.
La Conferència examinis la si- Qued. En aquesta travesia d'uns
200
quilümetres es traba el .pta
tuació actual a la . Ruhr i a Rhe- de Chott-Melghir,
on gran part
nania i estudia els diversos pros
blemes: Transports, explotacions inundat en aquesta época de
Els viatgers pensan arar
mineros i fabrils, Hisenda, mone- l'any.
da, etc., que es plantegen en els a Nefta i a Toxeur, els dos faterritoris oupats i examina les mosos oasis de la frontera tunesoluciona que cal donar-kg-11i. cina, situats arran del ChotteDjerid 1 celebrats en el mún
-Radio.
ter per Ilurs pairnerals admiraAUGIVIZNTA EL NiDt:11,1ENT bles regats p2r tot per un sistema
de cana/1s admirables.
CONTRA LA RESISTENCi A NAEN
FAVOR
D'UNA
MORT DE M. DELCASSE
CIONALISTA I
Nu:a, 22.-Ha mort sobtadaINTELLIGENCIA
ment l'ex-ministre d'Afers EsDusseldorf, 2.2.-En una reunió ce- trangers M. Delcassé.-Ilavas.
• lebra:t a la en, el dipuiat per Prússia
Theophile Deleasse nasqué
a la Dieta prussiana senyor Sabodk, ha
a Pamiers (Ariége) el primer de
declaras que el deure mes urgent és enniare de 1852 i es casa arnb Mlle.
derrocar el Gabinet Cano, posar- serme
Wallet.
a la resistencia passiva i emaular neEnlrit roba a redactor de "La
gociacions.
Republique Francaise", un esA Bocum s'està orgaintzant una po- criví anides sobre política eslicia obrera per tal de contrarrestar els trangera, aixf com també al diamaneigs i abusos de les bandos naciol-1 "Paria", i a la revista "Le
nalistes, havent començat ja els clements Jour" i d'altres.
de les esquerres una campanya activisConseller general de l'Ariége
sima en contra dels démelas de les
el 1888, fou elegit diputat per
dretes.
Foix el 1889, districte que repre-:
A' Munich-Gabach, situat a la zona
senta diverses vegades.
belga- d'ocupació i a conseqüencia dels
niaEi rs a. molt entes en qüestions
successos ocorreguts últimament i degut
m
i colom aritime s, diploatIques

LA FIRA DE LEIPZIG CO,.1Ti-dA
FRANCESOS 1 BELGUES
TEMPTATIVES DE SABOTATGE
1 DE SORTIDA DE PRODUCTES
Leipzig, 22.-Les fidniques i grans
METAL.LUEGICS I MANUFAC- tallers de Leipzig es sieguen a servir
TURATS
les demandes deis súbdits francesos i
Dusseldorf, 22.-Va poder ésser im- belgues, durant la Fira de Mostres.liaras.
pedida oportunarnent una temptativa
sabotatge a la via férrea de Magancia
COM S'EMPLEA ELS DINERS
a Coblenea.
DESTINATS ALS VAGUISTES
Les patrulles que vigilen les links
París, 22.-Telegrafien de Berlín 11
van evitar ahir la sortida de tres vagons carregats amb productes metal.lúr- Journal que en un discurs pronuncias
davant ins auditori molt nombrós, el
gics, 35 vagons amb diversos producMGXEDERS FALSOS
diputat populista senyor Geisler declates manufacturats, una locomotriu i
ra que l'import de la suscripció
Nova York, 22.-Han estas empreso197 vagons buits.
pel Club nacional de Berlín a favor
nats 64 individus pertanyents a una banEntraren ahir a la Ruhr 416 vagons
dels vaguistes de la Ruhr, que s'eleva a
da d.: monebes falsos.
(arnb queviures i en sortiren iii.' _tres milions, fou invertit a la propaLa policia continua practicant detenLes autoritats franceses van trame- ganda anti-socialista, organitzada per les
eions.-H.vas.
tre ahir tres trens amb carbó a França,
Lligues patriótiques.-Havas.
dos a Bélgica i cinc a Holanda.
IMPORTANT INCENDI :: 20 lYilSortiren de la Ruhr cine xalancs
PER FER SENTIR L'OCUPACIO
LIONS DE PEEDUES
cereals.-Ilavas.
ALS NEUTRALS
París. 22.-Comuniquen de Mel bour- LA MULTA A L'AJUNTANIENT
Dusseldorf,
22. - Per excitar
ne al fenrnal que s'ha declarat un gran
DE GELSENKIRCHEN
els neutrals contra França,
incendi en unes importants fabriques
cateDusseldorf,
22.-Es
desmenteix
directors i enginyers caps de mid'outornúbils, causant perdues per valor
gäricament la noticia que els f rancesos
nes decidiren assegurar solade cint miliana-Havas.
embargat a Gelsenkirchen els ca- ment la producció que exigeixen
bals destinats a obres de caritat, ni que
EL SZIri7C KAROLYI CONles necessitats locals en carbó
s'llagin apoderat del diner dels vianants
cock i denunciar les damandes
OENINAT FLR ALTA TRAICIO
per fer efectiva la multa de so° miefeetuades pels neutrals.
Budape, t, 22.---E1 tribunal ha sentenlions
de
marco
imposada
a
la
dita
ciuciat la confi•eació de la fortuna del
S'Ita impedit que reprenguesNomés
Osan
incautat
de
la
caixa
tat.
comte Karo;1i. a vsant-lo del dende
sin el trebald doscents minaires
(le
l'Ajuntament.-Ilavas.
d'alta traich5.-Havas.
no sindicats.
L'EXPORTACi0 DE CARBO CAP
Les importants metallúrgies
LA FOLITICA RELIGIOSA DEL
A FRANÇA I BELGICA
de Witten estan mancada de
GOVERN rizussouNt
Dusseldord 22.-Ilan estat conduits a primeres matèries.
Roma, 22.-1:Osservalore Romano Weddan cinc nous tren de carbó i a
El servei militar francés de
expressa la será satisfacció per la po- Bochum han estat con fiscats 150 de
ferrocarrills continua contraelítica religiosa del Govern de Idussoli- carbó i 6 vagons cisternes..
tant anombrosos obrers sense
ni i la seca Huila contra la franc-masoAhir sortierst cap a França dos trens,
feina.-Ilavas.
verja.
i cap a Italia sis. A més a mes, sis
Confia el periódic que les mesures del xalanes foren remeses a Esttasburg.L'EMPRESTIT ALEMANY
Govern són el signe d'una nova orien- llaves
Berlín, 22. - Com a resultat
tació i d'una col.laboració més estrcta
entre l'església i l'Estat, i esmenta di- ELS CAMINS PELS QUALS PO- de l'acord entre el ministre da
versos exemples, que fan esperar aques- DRAN cincuLel LES MERCA- Finances 1 les grana entitats
DUDES DESTINADES A L'ALE- bancarios, el consorci assegurata nova orientació.
MANYA NO OCUPADA
ra l'emissió d'un emprestit dc
Termina expressant el desig de veure

)es escoles religioses.-Radio..

MES

LES REGIONS OCUPADES

El problema d'Orient

Angora, 22.-Segons estora anunciat,
salir a la tarda es va reunir en sessió ex:
traordinäria i secreta l'Assemblea Nesioa
•
nal.
L'Assemblea escoltä les declaracions
que davant d'ella feu Ismet ?aixà sobre
als tractats de la Conferencia de Lausana, i va prendre l'acord d'estudiar les
propodeions dels aliats.
Aquestes seran discutides a la sessi6
que se celebrará dissabte vinent.-Ilavas.
Constantinoble, 2.2. - Coinuniquen d'kng, j ra que lentat-Pa i i za, després d'informar davant el
Consell de comissaris i despres

A

cinquanta milions de dòlars en
bons del Tresor, garantits pel
Reichsbank en divisas estrangeres.-ilavaS,,.

a la violència brutal amb qua ha procedit la policia durant els mateixos en
ço que es rcfereix als obrers tense Hila, s'está, advertint ja un moviment
anäleg al de Bocum.-Hayas.

Dusseldorf, 22. - Segons noticies que es reben de Franckfort,
clurant una reunió celebrada per
la Lliga dels Drets de l'Homo,
una oradora féu present qué la
base d'una Europa pacifica solament pot quedar constituida mitjançant una intelligénria franco-alemanya.
El fet més característic que
sembla registrar-se respecte a la
situació actual, és que a Elberfetd que es el centre de la resistencia alemanya, els Sindicats
cristiana han aprovat en una reunió que acaben de celebrar,
una moció demanant que s'entaulin immediatament negociacions
amb França, tota vegada que
aquesta te dret a les reparacions.
-Hayas.
UNA AVANT-VOTACIO DEL
GRUP D'ESQUERRA PER A LA
PRESIDENCIA DEL SENAT
París, 22.-En la reunió del grup de
l'esquerra del Senat, celebrada atar a la
tarda, s'efectuarà una avant-votació per
a la presidencia del Senat, obtenint el
senyor Doumergue 93 vots d'entre 130
votants; M. Alexandre Berard, 14; M.
Viviani, 1, i M. Benvingut Martin, 1.Radio,
PER A REMEIAR L'ENCARIMENT •E LA VIDA I LA DEPRECIACIO DEL FRANC
París, 22. - Per a remeiar
reneariment de la vida i la chlpreciació del franc, el diputat per
Guadalupe, M. Candace, ha presentat un projecte de . resolució
invitant el Govern a prendre mesures urgents per a:
Primer. Limitar les compres a
l'estranger. Segon. Intensificar la
producen colonial i facilitar el
seu transport i la Muro importació en profit exclusiu de la nació. Tercer. Limitar el consum
certs articles i productes impor-

Sots-secretari del ministeri de
Colònies el 1893, ocupa aquesta
artera de 1894 a 1895. En el
ministeri Brisson, l'any 1898,
ocupa la cartera d'Afers Estrangers. la qual conserva des de
1898 a 1905 en els ministeris
Dupuy, Waldeck, Rousseau i
Combes. Durant aquest periodo
intervingué en qüestions internacionals com la de Fashoda
.Anglaterra, el Muni amb Espanya i la del Marroc (Anglaterra,
Alemanya, França, Espanya).
El 1899 intervingué com a mediador entre els Estats Units i
Espanya, i l'any 1905, quan la
conferencia d'Algecires i el traetat franco-britànic, estant a
punt de provocar un conflicte
amb Alernanya, el conjura presentant la dimissió.
Degut a la seva competencia
en qüestions de marina, fou nomenat ministre d'aquest ram el
1911 amb el rninisteri Monis, i
continua en els governs Caillaux
Poincare fins 1912. De 1912 a
1914 fou ambaixador , de Franca
Petrograd.
Un cop esclatada la guerra,
entra el 27 d'agost de 1914 en el
ministeri de Defensa Nacional
presidit per M. Viviani, ocupant
la cartera d'Afers Estrangers
fins a caiguda d'aquest ministeri el 1915.
Pertanyia a la Legió d'Honor
des de 1887 i a l'orde de Sant
Andreu, de Rússia, des de 1914.
(N, de la R.)
EL GOVERN FRANCES DESMENTEIX QUE REPRENGUI LES
RELACIONS DIPLOMATIQUES
AMB ELS SOVIETS
Parts, 22.-El ministra d'Afers Estrangers ha facilita', una
nota desmentint que el Govern
francés hagi previst una pròxima represa de relacions diplo malignes amb el Govern dels Soviets.
Tampoc no es cert que s hagi
tractat de trametre a Rússia una
misció diplontatica francesa.Hayal

L'ARTILLERIA LITUANA 80‘.
BARDEJA LA FRONTERA PO-

LORES:
Varsavia, M.-Comuniquen de Viles
que Vartilleria pesada de Lituania m
bombardejat la frontera polonesa ea d
bose de Polkamielv.-Havaa.

LA SIMPATIA DELS SOVIETS
ENVERS LITUANIA I L'AMO

SOVIETICA A 01111EAT

Raga, 22.-Tritrerin ha adreçat ii de
partament de Kovao una nota ea la esa
assegura a Lituania, Actinia de apee
sia polonesa, la sinmatia ells Sovietape
no poden venre amb boas ulls que Pole.
nia s'apoderi del ferrocarril Una-Gel
no, que la reeent deeisi6 de la Sanan
de les Nacions ha atribuit provisiotal.
ment al Coreen de Vars6vie.
Aquest ramal forma part de la atia
estratégica Itialystok-Groduo-Vilm eses
truida el 1907 i que perllongada pe la
via que passa per Dviaak i Patos, a*
dueis a Petrograd.
Aquesta intervenció deis SOVi''
Korns es produeir en el match' temed
en qué Ilur ambaizador a Angora lata(
Ix impedir la pau, la anal cosa esa.
dueix per l'existència d'un pla maceen
de gran extensi6.-Itadio.

LA S. DE N, RECORDA A POLI.
NIA I LITUANIA ELS COIAPPO.
NIISOS CONTRETS A LA NE.
CESSITAT DE RESPECTAR-IJA
Ginebra, 22.-EI Consell de la Serien
de Nacions ha telegrafies ale Generase
Polania i Litnänia respecte deis 09
mutus d'hostilitat, recordant-els ela
promisos centrets i recomeneralos
cessitat de respectar-los.-Hr.,ss.
A retarg EL HA ESTAT ISSAM
LA BANDERA LITUANA
Parts, 2-2.-CoLlocat el territori de le
mel sota In sobirania popular liminar*
Confedencia d'Ambairadare, eh *
presentante de Memel 1 de Litua ne las
estas invitats per venir a Parts a sine
el conveni sobre l'estatut de Mema.
El senyor Smedona resta a la aight
de Memel coas a comiseari lilud ecaleid
Govern local. A hfemel ha estat hilada
la batidera lituana.-Radio.
A VILNA LES TROPES DE*
NEN A DOS OFICIALS ALIATS
Kovno, 22.-A Vitae les trapes atece
muere na dos oficials agregats a la missió británica a Varsavia, coman /4
Carton de Wiart i comandant GrandForen cosduits sota escolta a Kovo0i
qiberts el di següent per in-erverió del
cOnsol britànic. -Radio.

PALAU DE LA
GENERALITAT
FIRMA D'UNA ESCILIPTURA
Autoritzspla pel notari N'Isidor
puente va signar ahir el s enyor
en el sea despatx, l'escriptura dadas'
cada a favor d'En Francesa Snnuallaai
proveiment ute pedra amb destinada a Is
conservaeió del ferm de la carretera
Borges Blanques a Bellpuig.
ADQUISICIO D'UNA FINCA PES
ESCOLA DE ZOOTECNLa I SE»
VEIS D'AGRICULTURA
En el desmata oficial del seayor PO"
dent de la Mancomunitat ha estat sta,
ritzada pel notari N'Aptas Grande I.*
ciptura (Vadquisici6 per la Mareedute*
tat de la finca nomenada "Torre Ihe
ilion", sita:Isla en el tenme reunkipal*
Calda de hloatbuy, destina da a
de Zootecnia i Serveis d'Azriespurs
L'esmentada otinea, que té mos d ., Ni
coz:
hectärees de terreay de ejr,,,,
reus i nombroses edificacion s. Perme7
un gran deeenrotllament de les Es64'
d'Agricultura i Zootecnia qu e té °I
eärree la Mancomunitat de Cataleusl.
CONSELL A LA NOVA PROFIEVA'r
Aquest metí el Consell trasibrit
a la noca finca adquirida en el ter'''
de radies de Montliuy amb &enlucid
Escoda de Zootecnia i Serveis
lt
tura, per tal de prenee'n posseadd
lehrar-111 Ceasall.

I,* PUBLICITAT

Divgiadres 24 da faena" do 192d1

CONFEIR
D'ESPANYA
Els problema militar

Desmentiment governamental
En el ministeri de la Guerra han
desme ntit el rumor circulat aquest tina que hagués ingressat a presons mi Bars un dels artillers firmants del dosent fet públic recentment.
ggaIBINACIO D'ALS CARRECS
EN LA MILICIA
En el Reial decret de reorganització
de l'Estat Major Central sembla que es
ilisoldr à la Inspecció de Feerocarrils i
etape s , creada en e de' juliol de to).
Com que al cap de la dita Inspecció
figurava el tinent general Ferran
Carbd, i Cona que també està acordat
principi
aceeptar la dimissió, molt
ca
justarnent presentada per cert capità
general que ha experimentat de ple els
disgustos de la inquietud militar d'aquests dies, s'anuncia per molt aviat una
eornbinació d'alts comandaments militars, en la qual es creu figuraran els
generals Aizpuru, López Herreros, Carbó, Primo de Rivera, Arraiz de la
Conderena, Orozco i Weyler. Aixf almenys es deia en clreols i

rarnions militars.
Dotze oficials d'Artilleria es
declaren autors del manifest

Arel anunciaren que per ordre
del capita general de Castella la
Su y a havia cessat en les seves
funcions el jutge instructor encarregat d'incoar les diligencies
instruïdes amis motiu de la publicació del document atribuit
als

artillers.

Soase requeriment de ningú, i
atenent única i exclusivament a
un moviment voluntari, °su)
atan presentat davant el jutge
instructor dotze oficials de Farnra d'Artilleria, que es declararen signants de l'al.ludit document i acceptant les responsabiWats en que poguessin incórrer.
En les declaracions donades
afirmaren que el nombre dels
que signaren el document arriba
a 72.
Altres oficials, que no signaren el document, • han fet saber
al
fulge instructor que se soll'

daritzaven amb els seus cornp .• lys, acceptant també les resr " usabilitats que es poden derivar de la seva jublicaciá. •
El jutge instructor ha notifical als declarants que devien
ore,lar a la seva disposició per
lis efectes de la sumària.
reJeFORBIES EN ORGANISRIES
FENITENGIARIES

Per virtut del decret creant el Con': Superior Penitenciari, queden re- s en aquest •organisme les ‘diverses
• es que actuaven a Madrid, cucar- :Aes de la missió de minorar el re,. :a de les presons, pecó que no actea-1 amb l'eficacia necessaria i que van
e•cr creades quan el contingent carcelad era pagat per les Diputacions
prrencials.
En Eúltima hei de Pressupost les Di'pteacions provincials quedaren Mueco
d'aquesta carrega.
Per aquesta raó, cl ministre de Grada i Justina ha cregut que s'havia de
crear el Censen Superior Penitenciari,
dotar-lo d'autoritat i garanties perquè

exerceixi una funció eminentment so-

cial.

lii haurä vocals nats i efectius, essent
presidida la Junta pel ministre de Grä'cia i Justicia.
Secan vocals nats el sots-secretari del
arnisteri, el director general de Presms, el bisbe de Madrid i el president
de l'Audiimcia. Els electius seran metges h.igienistes tots aquells als quals es
tensideri en aquesta materia com a tecnies.

ED WIART!NEZ ANIDO A CEUTA
Ha arribat a Ceuta el general Manie re Anido, ex-governador de Barcelona, el qual ha vingut, segons ha dit,
ha visitar el general Vallejo. Despres
arM-ä a Tánger, on resideix una filla
ten, casada. S'estatja al palau de la
C,mandancia general.
Ha dit als periodistes que agrairia
que rs publiques la noticia del seu viatge. por desmentir les inexactituds
la Premia, quan diu que viatja

El President ha anuneiat que coas van
quedar diversos a sumptea t pendents al
Censen d'ahir, els ministre, en celebra-

1ES

E
ge-

referit a la eignatura d'armen departatuent que acaban. de facilitar.
Respecte al Retal decret dietant normes per a la inseripeiti al Registre civil

dels desapareguts a l'Africa ha dit que

tenia :celta imponencia.
En aquest ces es plantejava el ~filete d'haver de regularitzar la condice)
jurídica de tete els desapareguts.
Conforme al regint vigent, la desaparieió :melena Ilse mes que a leistet jurldie
d'abeeircia, pecó alzó no porfia &Ser solució tractant-se d'un problema col.lectiu
tan excepcional i que ateny al nostre
exercit d'Africa
Per aix6 Besa fet el mateix ene quan

la desaparece!. del (Tener "Reina Regente", o sigui dictar mesures excepcionale
dintre dele termes que la prudencia permet.

També ha dit que un altre Deeret molt
impertant Es el de la llibertat condicional, v g-qué la Junta Assesora ha tiugut
ocasie d'a/melar palpablement els beneficio.

DETENCID DE SINDiCALiSTES

A la seva arribada a Madrid,
venint de Barcelona, foren detinguts els sindicalistes Grau i
Pideiro, essent all.berats mitjançant gestions del d n putat
Companys
EL cartsELL SUPERIUM DE

CAMBRES DE OGNIER9

rill, per6 en arribar al Roe que indicava la radietelegrafia no trobä cep
tornant a aquest port sente
-vaixell,
.
aoves noticies.
vsse
' — El torpediner número 18, ede
tava a la badia fent präctiques dels *Venents maquinistes, embarrance a la platja de Bugardes, impulsat per les ores.
Seguidament acudí en son auxili un remolcador que acensegui posar-lo a flo
daigua.
-e- El creuer Carlos V ha sofert grans
destroces en la radiotelegrafia a coeseqüencia del fort temporal.

PER UN NOU FERROCARRIL

Crónica Judiciária
AUDIENCL4 PROVINCIAL
A la Sesocif primer* ha eemearegtilt
Andreu Nieto Aragonés., el qual estant
-rellegat al earrer de Saat Ramera va disputar amb el Ilegater, Pere n'Idee i la
eeva minyona Pie, Gallardo, eortint - ne
teta amb contusione i ferldee Ileus, El fis-

Ceda ministre té una nota molt
extensa arnb extracte de les instàncies de la Societat d'Indústries i Traccit4 Electrice, de l'escriptura de constitticid, dels informes de la Comissió protectora de la producció nacional i deis
fins que es pronosa desenrotlier
la Societat.
UNA REESTRENA
Ha estat ben acollida la reestrena del
sainet "El teneplo de nenas", al teatre Circ de Prise, per la companyia
Prado-Chicote, obra original del periodieta barceloní Alfred Pallarde.

Aquests dies se celebren eeesions del Consell Superior de
SORTIDA DE L'ALT CoMICSARI
Cambres de Comerç en les quals
En l'exprés d'Andalusia ha sortit
es tracten assumptes importants
per a dits organismes, sobresor- aquesta nit cap,a Algeciras, el nou Alt
tint les protestes contra l'actua- Comissari.
Han anat a acomiadar-lo a l'estactó,
ció dels inspectors de l'impost
el president del Consell, els ministres
d'utilitats.
L'indicat Consell demana al d'Estat, Guerra i Marina, i nombrosos
caps i oficials.
ministre de Finances que se sus
En Silvela va acompanyat del capila visita dels dits inspe3--pengui
te de Marina, joaquen Ferro, que va
tors fins que es dich i el reglament ésser
el seu ajudant durant el temps
que esclareixi els punts Confosos que ocupe
la cartera de Marina.
de la llei i es posin en vigor altres
En
sortir el tren, hi van haver aldisposicions que garanteixin el
bon compliment dels prinipis en guns aplaudiments.
virtud dels quals es cobra d i t f na- EN "LLAPISSERA" A LA AUDE L'ATEMPTAT CONTaA EN
CAMEO
A disposició del jutjat ha estat posat el Iladregot professional Antoni
Rodríguez Sánchez .(" El Chiquitín"),
autor de l'atracament, amb propósito de
robar-lo, al ric propietari de Sanlúcar,
Reimt Rodriguez.
El detingut inspirava sospites
ver realitzat altres fets delictius i, en
efectJ, dha confessat autor d'alguns,
inclús de l'esmentat.
El mes interessant és que el "Chiqui-

Contestant al senyor alcalde
Igl seguir alcalde de Vilaadva i neltre
demanà a' LA l'Utti.CITAT, per atenta !letra del 13 del cereal, que los reelltacada la reseenya que dele lamentables
feta eedevingute • Vilanos. per l'actitud
anticatalana de l'alcalde publicà aqueet
diari en l'edició de l'esmentat Iba 15 de
febrer.
L'endentada carta deia .ixt:
' Senyor director de LA. PUBLIOITAT. Barcelona.
Molt ,enyor meta: Acabo de llegir
ressenya que el diari de la seva digna dlrecele publica referent als itteidente ()corregirte aquella dies a Vilanova i lamentant que liagi estat sorpresa costra bona
fe mitjaaeaat una informac16 en la qual
Co l'elévela vergonyosameat la veritat,
apeLls a la . voatra eavallerositat i honratiesa periodística pregant-11 publiqui les
segetenta reales, restablint la veritat dele

tín" s'ha declarat també autor deis
trcts fels a Eautornóbil que ocupava

EL PROFESSOR EINSTEIW
A BABSOELONA
Aliir van visitar a l'alcalde accidental, senyor Maynes, el director de l'Escola Elemental del Treball, de la Mancomunitat, senyor Reíd Campalans, i
el professor senyor Llana, assabentantlo que ha arribat a Barcelona l'eminent
professor Einstein, invitat, com se sap,
pels Cursos Monográfica d'Al:e Estudie i d'Intercanvi de la Mancomunitat
i per la Universitat, per dcnar un curset sobre els aspectes més recents de
la teoría de la relativitat.
El senyot Maynes, despr é s de consultar ande els capa de grops del Consistori, ha disposat que el - professor
Einstein sia considcrat coni a hoste de
la ciutat.
ELS ALUMNES DE MI

tarles a les ofleares de la Comissió de

Cultura i a les F.scoles esmentades. Les
tulles, una vegada emplenades, seran
lliurades a la dita Comissió, de deu a
dotze de tots els dies feiners.

l'ex-ministre senyor (,,'ambó, a la carretera del Port de Santa Maria, el darrer setembre.

ELS REBASSAIRES

El president del Consell ha rcbut la
comissió de rabassaires i aparcers

Diversos

dos anys, espanyol, treballant a la
brica de gomes que el senyor Jesite

.

ACCIDENT DEL TREBALL
Felip Turrado Enuvedo, de vint-i-

l'Andieneia dient que el que es consideraes :deuda era ell, per la qual cosa de-

Guitarello té a la Marina de Sans, va

mane explieacione arras de la publicaele de l'artiele d'En Catalina.

dret.

tulacions matrimonials.
Constituia la base del recurs
l'error atribult a 1;1 Sala senten-

catire d'una escala, trencant-se el bree
CAPTURA D'UN DESERTOR
Ahir, a dos quarts de vuit del mate
una parella de la guàrdia civil de Sarrus va conduir al quarteret de la dita
barriada, a Francesc Obrador Binen,

de n'ente guatee anys, fill de Palma de
Mallorca, el qual havia desertat de ecXercit espanyol i refugiat a França,
d'on ha estat expulsat fa pue temps.
. .n•n••n••nn•n•n

Darrera hora

Catalunya, acompanyada del diputat se!leer Companys, el qual ha {el la pre- ciadora sobre l'aplicad() del 'rito! 35, llibre primer, de les Desentació dels comissionals i ha exposat
cretals, que porta per es3rit "de
Ira conclusions formulades per l'assemTenim,
pactis"
i ha Llei I, Mol primer,
blea dels rabassaircs.
LA FEINA DELS MINISTRE:3
llibre X de la Novissima Recopiper Sabadell ens ha dit
El
diputat
PROJECC.110 DE LES VISTES
El cap del Govern, en rebre avui els
lació que tendeix a sancionar el
que el president del Consell havia asseFETFeS PEL CAPITA eVANP e riedistee, ha manifestat.
principi
de
la
legislado
catalana,
a
gurat que el Govern estava resolt
—No hi ha res. El dia es bo per al eleDERWELL DONANT LA VOLla
doctrina
de
la
qual
fcmaniental
modificant
hei
un
projecte
de
presentar
v en' t per a l'Agricultura, pula no Id Ira
TA AL MON EN AlJT0e10111f.
esté en considerar la faniflia conel regim agro-social, tal com havia
,v1 6 ies politiquee i en cami [dote la
servadora del capital.
Anit paseada es projecte al tontee Nopromès en el seu programa i que no
q ual eo,a agrairan els camps i la salut
Tal fou en resum la tesi defen- vetee 5 un film ainb algunos de les viste,
podia haver en aixó disconformitat en
a,
oada per l'advocat Ossorio i Ga- inspressionades pel capitä Wanderwell i
el Govern, perquè es un Gabinet en el
SA n inexactos dure noticies que be ir' llardo en nona de N'Antoni les seves tres gentes companyes.
qual tots els seus componente han halt en un perihdie i que es refereixen a
Campo. S'oposä al resumes
pres de "Cesar Ronda", el entiltä \Vangut d'acceptar l'esmentat programa.
la roneesair, de la gran eren d'Isabel la
Manuel Gullosi.
"rabasa
la
especialment
Referint-se
derwell P uj e a i ..xplieä a) p 5 .
la
al
senyor
L6prz
Ferrer,
i
a
(,tid iea
hile els films fets en terres nerdamere
sa morta", el marqués d'Alliticemas ha
B uitre: tela dificultat per al nomenament
canes, castadenques, nacieses i italittuss,
de nee ambaixador d'Espanya al Va- dit que es tracta d'una iniquitat que TEMPORAL A LA COSTA GALLEGA
ten es veu clarament les rebudes efusives
ha de rerneiar-se urgentment.
tieä.
que els han tributat ettat els atrafegate
Ferrol.—Se sap que un vaixell, sorFa Bonastre, delegat de Sant Feliu,
Res pecte el primer aesnmpte el Deeret
pres pel temporal, es troba en situad(' immuls cees els ludir, canadencs, coas ele
ha dernanat la major protecció de l'Es'er a signat la setmana entrarte el dillune,
feixistes Batirme. Finalment e, wojecta
tat per als interessos generals agríco- apurada. Dentará auxili, i, a causa de
que et unan despeas el ministre d'Estst
l'arribada de la comitiva a Bareelona, on
l'estat de la mar, no ha pogut sortir
les.
atab el Hei; I sobre el segon. mal red hapseh la sosa/n a t ura (Manea
cap remolcador de la badia.
Tots els comissionats han parlat llarnegativa per a la concessi6 del plaEncara que no es pot apreciar la na- el MIS3La del seu ben tquipat "Poni".
gament sobre aquest assumpte, sortinttee quan el florero no ha traetat l'asA la s'elida, el pOblic contemple l'ancionalitat del vaixell, co creu que és anp e ntolt ben impressionats.
Inltfe, ni indient, per consegernt, la perotes, ignorant-se la sort que hagi tin- tomóbil fina que teirtirea els expediciones
Demi visitaran el ministre de Gracia
llen a que bagi de sueceir en el seu cas el
rls, eis quals foren adelanta
gut.
i Justick
largu es de Villatinda.
Taché ha dit que aviat visitarà Bate:1,n, on ha creat molts afectes i té
rn e hs matice.

de futbol jugats el passat diumenge soistingueren els eregileate resultats: Reas-

Esportiu-Vilafranme empatada a dos gola
Ateneu-Iberie de Tortosa, victoria da-'
omita per 3 gola • 2.
--Gimnestlo de Tarragona-Yalta EaperOh, 3 gola a 3 a rever del primer.
Atletie Vallese-Tarragona, 1 gol a

a favor del primer.

Apart ¿'aquesta partits, en el Cama
del Tarragona es jugó un partit entre el •
reserva i el Grup retrete-1e "Cossetenia",
vencent els eessetenes per 2 gols a O.
— Amb extraordinaria animació i
amb assistència de bon noredsre de Pomells da les neetree comarques, se celebris el diumenge la feeta deis Pernees, a
la qual «testen el usen fundador, En Josep
Maria Foleh i Turres.
Despees de la missa de comunió es batieren sattlanes en els jardins de la Casa,
de Beneficencia per donar lloc a que hi
prenguee part el ponme de la caes "Vio.
tetes del jard1".
A migdia hi bague un äpat a l'Hotel
Internacional i a la tarda una testa al
"Coliseo Mundial", que resulte mielen-

dent treues els guerdies municipals no solament els Ilatets de la ternera catalana,
sirte els de la bandera eepanyola i republicana, acatant aquesta ordre tots els

que portaven aquestes (teneres ensenyes,
i intentant resistir-la alguno deis que ostentasen la primera, amb el visible propesit de preverme un aldarull, ço que no
assoliren pas, a causa de la correcció amb
qué procediren els guàrdies municipals i
perque el públie deisä completament ise-

late els perturbadors, com ho demostrà
assistint, encara amb més nombre, en ele'
balls del tercer dia, no obstant mantenirne lee mateixes disposicions, sense que
es produls eap incident. Fins ara a cap
deis senyors a qui es Gel treure la bandera espanyola o republicana se li ha
arutlit prendre-ho motu un ultratge a Es-

amabilitat.
Vilanova 1 Geltre, 15

de febrer

1923.—Joan Pujol, batee."
Amb la mejor bona voluntat havem de
ter avinent al senyor batee sIe Vilanova
que La Ver de Catalunya, en el metete
(Ea, explicà igualment els mateixos fets,

Hei.

DE DRET CATALA

TARRAGONA
Futbal :: La resta dels Pomells e
En ele partits de earapionat provincial

parten o a les idees republiealiee.
Respecte els comentario que cbmpleten
la informacie estan tan maneats de fo.
nament que no cree valguin In pote' d'esser desatentas.
ESCOLES BAIXERE. ser negats.
No niestranya que els metes adversaLA FARIGOLA
rie pollties aprofitin totes les ocasione
Des dol próxima dilluns, dla 26, coper crear-me conflictos, mes hern sembla
nsternaran les inspeccione mediques i que la bandera catalana es la represenformalització de matricules deis infante
tecle d'uu sentiment massa r:eepeetable
que hagin sol.licitat el seu ingrés a les Per emprarla en aquestes balees manioEscotes Baixercs i La Farigola.
bres.
Les tulles de sol.licitud seran facili()redes per endavant per la costra

Fets

A la Sala primera del Tribunal
Suprem s'ha vist el recurs de cassació interposat per Francesc
Rozadembosch en antes amb Antoni Camps, procedent de l'Audi è ncia «le Barcelona, sobre la interpretació de contracto de capi-

Finalment e el Comité d'Acció Politice
del Centre Catada ha fet pública acorde
que considera motivara per fets que explica en la mateixa forma que neealteme e
se
Per les anteriors croneideraelons no ene
ea possible eedephiure el senyor batee de
Vilanova, fina que reetifiquin La Ves de
Catalunya i el Comite d'Acció Politice.
del Centre Celda, d'on ens trameten la
relació d'una serie de petits detalle que
confirmen l'actitud anticatalana de Veatoritat munieleal de Vilanova i Geltrd.

teta:

MUNICIPI

En Catalina, redactor de El Debate Radical, per la publicarla dem enfiele titular Ltapissera pasea Ira frontera, en el
qual el fiscal creie veure una al.lusió al
L'autentie Ltapissera es presente a

•

VILANOVA I GELTRU

DIENCIA
Diuen de Valencia que s'ha celebrat
aquest matt el judiei coutra el periodista

CATALUNYA

Irr-ne una alta'. d'espanyolieta, a quin objecte vaig prohibir que dintre l'esmentat
saló s'ostentes insfgnia de cap mena,

DEL

dissabte.

DE

En primer lloc, en el ball de disfresses
‚'an.,. a Regir en maten el fall del
cal, pel reoultat de lee provea favorables
juret per la g ermina rae que el funcionaal proceasat, va retirar l'acusad&
El processat Salvador Caber Tubanr, ri que tenia que fer-ho no sabia el cataassegut al basquee de la Seeeid tercera, /ä, com els constava perfectament ale que
protestaven amb el deliberat propesit de
junt amb altres dos indivitlue. que dita
e6n coneguts pele noma de "Miar," 1 "Jo- promoure u. eseendol. Ademes, e n aquest
se" van entrar a una musa de cates del asaurapte no hi baria nava cap taten
tenue de Sabadell, on despees de ligar venció. Per evitar un conflicte, que !muele dos bornes que hi hacia i d'amenaean na tingut vetee consecteencies en un lloc
loa de mort arel) un ganivet, van neotreu- atestat de senyores, vaig Ilegir el fall en
català I no deuria pira fer-ho tau mal -care efectes per valor de 74135 pessetes
la quantitat de 201'80 pessetee, reeo- rat i amb tantee revolades quan ele mabrant-se sola dos ebjeetee, valorats en CO teixos que protestaven, eselataren
aplaudiments, que en el acte vaig ter paPessetes. El jaral va dictar un veredicte de culpabilitat i la Sala va condemnar rar.
Tampoe s'infringi cap ultratge a la
al proceseat a la pena de tres aura vuit
mesos i un die de presidi correccional, bandera catalana ni a cap altea en el segoa ball de beitefieencia, ja que vaig limes la indemniteació de 266'65 peesetee.
mitar-me, en eompliment del meu deure,
, ,ASSENYAI-AMENT8 PER A AVUI
a evitar que alguno .enyors, per satisfero passfons que binen .molt poca relaci6
AUDIENCAA l'ERRITOAIAL
Sala primera.—Igualada. meidest, Jo- amb el patriotisme, coevertiesin el gran
sale en camp de batalla, com.aixi batirla
sep Jorba un altre t Josefa Formosa.
'meced entre els que projeetaven fer d'un
Sala primera. — Llotja. Menor quantia.
Enríe Colom Cardany contra Companyia acte benefie una manifestació catalanistu, i els que per contrarestar la volien
Ferrocarril de Madrid Saragossa i Ala-

En la sessió celebrada avui per
la Diputació s'ha discutit la conatrucció del ferrocarril directe Madrid-Valencia.
S'ha acordat celebrar el diumenge un nitting al teatre Espanyol en e/ qual es demanarà la
prempta construcció de l'esmentat ferrocarril.
A l'azte assistiran el bisbe de
Cuenca, el de Madrid-Alcalé, el
president de la Diputació, l'alcalde i el governador.
cant.
Com en el Consell de ministres d'ahir no hi llagué tetillas
per a acabar l'assumpte de dit
ferrocarril, quedé pendent de solucid per al que se celebraré

post.

: CORRESPONSALS-:

El remolcador remolona sortí en auxili d'un altre /mecen que estaba en pe-

La qüestió del Marroc

ras un sine diseable, a dee ruta de sis
Una protesta del
de la tardaea
El marque«, d'Alhucema/44 relente
)
,neral Naearro
tre &Rete visites, la d'ana e 6emissie del Centre Industrial de Biscaia, I la de raDie u. diari que en esser cridat pel
bassairee de Catalnaya, 1 que ahir va Consell Suprem de Guerra 1 Marisa el
veure el ministre del TrebalL
general Navarro, fou rebut ala) tanta
feeder, que es «Reviste, fine el punt d'ex—. Ei ministre de la Governacie, ea
terieritzar la seca protesta.
•eure's a•ui ara) els periodistes, els ha
Seta dispesat que el tinent cerenel
Ilegit ua telegrama de Valencia, en el
d'eaginyers Alfred Kindelan, que acaba
qual hi ha amenaces de diversa l'adule
d'aseeadir, causi alta en el eervei d'aviacontra ell, per ne conseatirse el jec en
ció I eoatinui ea el cemamdament de lee
aquella provincia.
El ministre, com a coatestac16 a /muere foreee aeries del Merece.
ta actitud, ha reiterat al governader de
EL. COMUNICAT
Valeneia lea ordres perquè cempleixi les
"Zona orientaL—Ahir s'efectuà a les
prohibitives que se li van donar ante- posicions de Sidi-Messsaut i Izzumar,
rierment, i arrihi, st fon precie, a la clau- sense novetat
sura dels circule i a l'empresenameat de
A l'objecte de relevar • el primer estote els que ea resisteixin.
quadre de regulare número a, arribi
C411 alean periodista afirmes que un
ahir a Tafersit, el segon empedró del
dele remas que' protesten este tancat,A1
adaten, ha crootestat:
Sinse novetat w lee peeleioru m ter—Es que' el, inc este terminantrsent ritori.
prehibit a tot Espanya, «repte a Sant
L'esquadreta de serves, en reconeiSebastiä. Barcelona 1 ?dadridt,e1 primer
xement, observe que en les fraccicas'
lloc per Oeste una eetecie. d'estiueig I
(M'Talza),
Barcelona i Madrid per destinar-se ela crUkad-Baker i Arrichen
no hi ha cap poblat de jaimies de les
ingresaos a la mendieitat.
— El president del Coasell ba setmes que abans es veien, a que un grup d'uns
a la signatura del Rei un Decret de vint homes que anava cap a Tizzi-Leu
Guerra nemenant el rector de la Univer- amb bestiar, fou bombejat.
En el front de Tizzi-Azza Uddia no
sitat de Madrid, doctor Carracido, inspector general honorari del ere de Sani- s'observa res pel mal temps.
Zona occidentae—Sense novetat en
tat.
— El sots-secretari de Grecia i. Jus- el terrítori.
Continua el mal temps."
ticia, parlant arob els periodistes, n'ha

PREMSA ASSOCIADA •

DE BAE<CELONA

amb mejor nombre de detalle i mes emir'
de to de censura per la P o l í t ic a flo je atalana de l'autoritat municipal. Podrtern
esperar a conèixer l'abast i la intenció
amb qué [rugir) rectificar La heu de Catalunya, per(' preferim correspondre acte
seguit a la deferent atenei6 de l'eunentat
senyor alcalde amb la replica que segueix.:

En primer lloc, cal remarcar que la
temença que a la manifestació cafetalesta seguís una manifestació espanyolista
per contrarestar-la, fou una preocupació

dida.
— S'ha r;nocat el Cense-II Directiu
de la Delegada de l'Associacie Protecto.
ra de l'Ensenyança Catalana en la Ilustra eintat, quedant (.011st-tina tal com se.
gueir: President, En Pere Lloret ; seere-

tari, En Ramon Casares ;" calien, En Jordi Pedred; voeals: En Josep Iborra i En
Josep Rofarull.
MATAR°
Conferències
Futbol
Al camp del C. D. Matare Id bague
un partit de campionat entre els primera

equipo del Calcita F. C. i el C, D. Matare. Hi assisti molt concurrencia. El
partit resulte interessant. Triomfaren
els tontees, per Et gols a 3 els forense
Marearen els gols Pe' Mat a" Oaateet,
i Mole, 1.
— Al camp del Vilassar de Datt hi
bague un encostre de campionat entre eis
primera tims del mateix I I'llnro S. C.
El partit fon extraordinàriament interessant, pel dispustat, essent aplaudides algunes jugades per totes dues parts. C
o rrespongué el triomf als 'sestees, per dos
gols a O els ritassanenes. Foren mareats
els galo per Comet I i Piqué l'altre.
L'equip de I'lluro ea presentarse en
la form a seg üent Flerenea, Puig, Comas, Nogueras, iqué, Verdierr, Felizart,
Comer, Huesca, Vila secan i Clos. EJ referee, senyer Araniburo, be.

— La direcei6 de la Societat "Iris",
.eacord amb les Comiseions auxiliare per
a la present Quansma, ha organitzat diferente actes culturols. Aquests han
començat arnb una visita al col.legi dele
germans Maristee tle Valldernia en gran
nombre, essent atesos complidament, quedant torea satisfets de la visita. Per la
tarda, al saló d'actes de la societat la
celebrada companyia &amenes Barbo'
Sa

Gay posä en escena les obres "Cebar-

dfas", "L'amor vigila" i a la nit "Cors
de dona" i "La casa de la tranquil.litat".
— Al Casal Catalanista i a cerree del
seu quadro dramàtic, que dirigeix En

Jame Comas, ion posada en escena l'obra "El diner".
— Al sale d'actea del Foment Mataront" done la seca primera conferencia de Quaresma el reverend pare Autoni de Barcelona, esputat. Fou molt aplaudit.
—

Con] tole el anys, l'Aseocutei6

d'Ardite alumnes de les Escoles Pies ha
org-anitaat una sèrie conferencies, a
eerne del reverend pare Tomos Garrido.
FIGUERES

Un canal de nom signifloatiu
Futbol
Homenatjant En Faunde l'alcalde, únicament imputable a la intener
experiencia del que exereeix el cerrec per
L'Ajuntament ha aeordat cantear el
primera regada. SI ferni nacionalista En
Tomes Muntaner, i mona i multo que nom de la nao de la ConstitneeS pel
l'iraitaren, van neear-se a treure't l'en- de Plaeu de Catalunya. Aquest tened patrielie fou pres a proposta del regidor
senya catalana 1 continuaren en el ball
de benefieencia, sense que lii llagues ma- sucialista-uaeionalista seuyor Rafel lianifestace6 ni contramanifestaeie de cap Mio.
— La Unió Esportiva va jugar el diamena; l'aldarull promogut per l'arbitreria ordre de l'Alenleta fou l'enic Bici- menee darrer el vuite partit del campiode futbol. L'eneontre llague Use al
nat
dent ocorregut; el ball no fou el eamp de
comp do la Unió contra el Palafrugell
batalla que supeeava el sonyor baffle,
F. O. Va guanyar el club figuerene, per
no na ball com tole els baile.
denles, notteia que un tinent Imane gols a un. La Unió Iteportiva
d'alcalde republieä espanyolista cornee nianté el primer Une en la Iluita pel carngionari de l'alcalde, litie te arree de res- pionat.
— A la Biblioteca Popular ella ceponsabilitat en una fábrica de 'ilaauen,
s'enteste inetilment en valer ter neme lebrat rauunciat aete d'hometuttge a Hainon Muntanor. Presidi l'alcalde seeideneentrenytt catalana de la solapa d'un sutal, Marian hernie. S'inaugure un retrat
bordinat seu 1, a desgrat de la Intervenei6
senyor batee, lambe empleat en d'Eu Muntauer, eneapgalaut amb ell la
galeria d'empurtlanesos il.luetres. L'esla fäbrlea, el subortlivat va sostenir violoriosament el sen dret.
Ce que, trobant-se aquell din parada

eriptur gironl Carleo Rahola dissertä »obre el gran cronista emperdanes. Almas

la febrera i no binient-lil mes personal
que el de loe °Reines, cuntinuava cunarri fant el senyer bei g e In por d'un cenit)
de batalla?
Din La Vete en ter la reestenya deis
(uta que un Raen t d'a !cuele a f ron 1 a va el
sonyor lomillo diem que no see promirtie
tardes comediee per a 941,0 rara. No fibra
intereestoll s ab er P er q ue aqetauta druidaeltua censura d'un correl ia lmuul
Otto, de Cooneseerl ne ha efes el dteer

el senyor Puig Pujados, president de) Pe-

peitsie dol
per la ressenla

sal?

ten

del nostre awrreeptee

tronat de la Biblioteca, prenuntiä unes

palotees presentant el conferenciante
—Anti, divendres, res, reidor senyot
Ignasi Iglesias donare una conferencie
a l'oetetge de l'Orfeb Germano'. Etnpor
danesa, ltaclnl,t de *L'obra artIstita 1
sedal d'II. eleve en ele nostres tenme"
— 14 Junta del Casino Menestre) he
aeoriet luetal.lar la bandera catalana el
els balees& i hissar - la rada die do festa
Aeneeta sosietat l'a catalanitear, terno
entere la anca elda Interior, I ara be

1 completa amb record rderit,"

r

▪

LA PUBLICITAT

DIvondres 23 cie fan. th,

Gaseta local
teersoreoLoarc ce
tiftIVErrstrar nn SAPCIELONA
Dia 22 de febrer de 1293.

119IERVArom

LA

Horas d'ose-reacia: 7, 73, 18
Barennetre a zero 1 al nivell de la
'rase, 7543; 7507; 7173.
Temen/erre sec, 9'5; 111; 11.S.
Termemetre humit,, , T8; 109; 103.
Humitat (centesimes ele saturaebe), 78;
as; 82.
iDreeciie del vent, NNE.; W.; NW.
Velocitat del vent en metres per sepa, 1; 7; G.
Estar del ce!, quasi tapat ; tapat; plou.
Clame de núvol', eirrus-stratus; Fr.etlimulus; eirrus-stratus, stratus-camur• /as; nimbas.
lentrieratureu extremes a Pactara
Máxima, 158.
Mínima, 87.
/finita., arriza de terra, 6'8.
°salte:lo termomarlea, 71. Tempe, rotura mitin, 12'2.
Precepitacie aquosa, des de les 7 hores
del dia anterior a les 7 horca del dia
de la data, 00 millmetres.
I eRstornicut del vent en igual temps,
223 quilúmetres.
Observacions particulars, l'hija a la
tarda.

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO

Barcelona: Duos pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-legal, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
' Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
Llegim a la secció titulada "Las
del número 10 d'aquest
mes, de l'acreditada "Revista
d'Economia i HisendagBtheia"c
de Economia y Hacienda", de
Madrid la següent nota:
Un arbitratge interessant.—
Ho és en aquests moments el de
Bons fi per 100, de la Catalana
Gas i Electrieitat. contra Bons 7
per 100 de la Societat Productora
de Forces Motrius, que cotitzen,
respectivament, a la Borsa de
Barcelona a .90 i 87 per 100. Amb
arreglo a aquests camvis, 100
Bons Catalana poden vendre's
per 45,000 pessetes, i per comprar 100 Bons 7 per 100, Forces Motrius, només es requereixen 43,500 pessetes; de manera
que, el qui realitzi aquesta opeyació percep 1,500 pessetes, i la
seca renda anual passa de 3,000,
a 3,223. Aixi) apart, els Bons de
rorça Motriu tenen un marge de
puja interessant per ésser amortitzables, no a la par, cona els
la Catalana, sima amb prima
creixent, reunint, demés, el considerable avantatge d'éser admeses com efectiu a la par a
quaisevol emissió d'obligaciuns
ppotecaries que poni a cap la
Socictet.
Bolsas"

MONTAÑA

Ni aleare 075 amp: litre
Ceilers si FINO & ItlArliSTANY
A la junta general • ordinària celebrada el dia 3 de febrer, van ésser no~ate per constituir la Junta directiva
l'Agrupació Excursionista
Temes", durant l'any en curs, da senyors' següents:
President, Joan Vives; vice-presidmt,

Jaume Llambi; secretad, Jaume Sol;
atice-secretad, Gabriel Feliu; vocals,
kaume Maximo, Josep Font, Pere C5''neo, Jozep Mauri.
La casa Caumont es complau
'n anunciar al públic que havent
arribas a un acord amb Pernpre%a del saló Kursaal, per a la presentacid en son aristocrialic local de la vuitena meravella del
plan
SODCMA- I 00510116,1A,'

o
EL CnaTla DEL GEL
aquesta original produe.ció de la
vida moderna, amb visions
tanques, es projectarà tota senoera amb motiu d3 lo qual i per
maja de la Premsa s'avisarà
oportunament les hores exactes
qu-a conminara la dita projecció,
tant per la larda com per la nit
els dies de la seca exhibició.
Avui, a la tarda, el governador, n'uf,
el secreIari del Govern civil, el corinel
de la guardia civil senyor Valle, el cap
superior de policia i l'arquitecte provincial senyor Boris, visitarà eis catnps
de futbol per a determinar-ne la capacitat i adrip'ar mesures per evitar l'excés de palie.

L'Acadèmia d'Higiene de Catalunya
celebrara sessió ordinaria avui, dicen.
tires, a dos quarts de set de la tarda,
en la qual el doctor R. Jori Biscanips
desenrotllarä el tema: "Necessitat de
modificar la vigent Hei sobre el treball

de les dones en alió que es refereir, a
la protecció a les obreres gestanta".,
catarros, Rarretlata, nronquitte, C56atiples, es rueca raptiament emb
Jos l'Elixir Comonol Clintent.

G A BIES pr
i eciosos models.
Gran assortit. Llorens Germans.
Rambla de les Flors, 30.
—

El Foment Excursionista de Barcelona farà, d:Inticnge que 've, una visita al Mtneu d'Antiguitats d'Isabel II,

juntament amb el Crup Feminal.
El pum de reunió es la Placa d'Urquinaona, davant de Correas, a dos

quarts d'onze.

—
Per ordre del governador civil han
estat mulato els segiients industrials
per vendre llet en dolentes condiciono:
De 400 pessetes, a Joan ßfasachs, Sie fli a, 2 94; a Manuel Segarra, lefagória,
18, i a Jaume Giralt, Sant Vicens,
De 3so pessetes, a Pcre Padrós,

35; i de leo pessetes, a'`Anteni

Balaguer, Llibertat. =7; a Pcre solé,
Sant Gil, [5; a Tiburei Estiv:II,
ridablanea, 21, i a Magf Maiirnon,
i`rt.t de Llobregat

FUTBOL
LA VISITA LIINS EQUIPS AME-

1 CUIDADO
COU el DOLOR de GARGANTA, las BRONQUITIS,
Jos GONGF.STIONES, la GRIPPE

gis

La Secció Choral' del Foment Martinene esta fent treballs per celebrar una

vetllada necrológica en memória del seu
malaurat mestre Emili Gaya, en la 'qual
prendran part valuosos clemente artístico a més a més de la secció dirigida
pel ¡fiestee Francesc Folguera, i tindrà lloc dissabte, 3 de març.

MES

VILANOVA

n
he 1JG
Ii 1

i

Abans se celebra solemnalment
l'obertura del carrer d'En Coeli°, entre
els terrenys d'entorn de Can Mirallets
i el Passeig d'En Maragall.
A les onze del metí es reuniren al
començament de la Rambla Volart, les
ContisSionS de l'Ajuntament, Consistió
d'Eixampla, Cambra de la Propietat

Urbana i Associació de Propieiaris i
Industrials i nombrosos veins, adient -se
els regidors senyor Sentamaria i Escolà

i els alts empleats (le l'Ajuntament, senyors Pi i Sunver, Romero, Cabestany.
Selles, Antoni Prim i Andreu Gagsó.
La comitiva es-va dirigir per la Rambla Volart al Iloc on ha de continuarse el carrer de Coello. El senyor Antoni Pries, de la Comissió municipal
d'Eixampla i de la Cambra de la Propietat Urbana, pronuncia un eloqüent
discurs enaltint l'acte. Seguidament fiarle el senyor Santamaria.

Vi blanc, 0'85 aros). lit.
Cellers ARNO & AIARISTANY
—
S'ha constituit a la nostra capital el
"Radio Club Catalufia", amb domicili
social a la Plaça de Santa Anna, número 4 (romera del Treball Nacional),

esseut el iseti fi fomentar l'afici6 i res,
tudi de la rädiocomunicació i agrupar eh
aficionats i professionals d'aquesta brenca de 14 Ciencia per (Menear Ilurs interessos i aspiracions.
La Junta directiva ha estat constituída de la segiient forma :
President, Doctor Josep Baltä Elias,
professor de la Universitat ; vice-prcsident, senyor Joaquim Febrer, llicenciat en Ciències i prefeseer de la Universitat; secretari, senyor Alfons Estublier ; vice-secretari, scnyor Ricard Garrido ; tresorer, senyor Antoni Baritina, metge ; vocal primer, senyor Simó
Pueyo, del Cos de Telegrafs; vocal segon, senyor Josep Id. Jansä; vocals forasters, reverend Manuel Cazador, S. le.

-

4

diversos ciutats estgangeres, Madrid, Parta, Anvera i Praga entre elles.
RUGBY

LAS VERDADERAS

DEL TORNEIG DE SEGONS

4

Federaci6 lea acordat substituir la,
data del vinent diumenge, dia 25, per la
del 4 de març vinent pel comeneruent
de la copa C. N. Barcelona per a segons
equipa.
101 resultat del sorteig es el següent:
Dia 4,8 riiipódrom, C. N. Atletie contra
C. A. D. C. I. A 8ant Boi, N. Barcelona contra Olimpie R. C. Dia 11, a
I'llimedrom, els vencedorr dele perdis del
die 4, a Sant Boi, lt, C. Sant Andreu
contra U. E. Saraboiana. Dia 13, finals,
els vencedora dele partits del dia 11. En
cas d'ernpat d'algun d'aquests encontres,
eineornen . els partits següents d'una
Insta.
: seine els aficionatis a la pilota ural
regem eran entiteiasme per aquest top»
neig, el cual promet Omer , competidlssine.

?HNOS , ADULTOS ANCIANOS
No ten6's porqué temer sl Mi* a las

PASTILLAS
VALIJA
preservaras
el cuidado de
Pero rehusad sin miramientos lee pastillas
quo so os ofrezcan al detall y por unos pocos
centimos, pues no non naks que imitaciones,

REM

No estaréis seguros de poseer,
LAS VERDADERAS

PASTILLAS
ei

AL A

no las comprareis En

CAJAS

con el nombre VALIDA en la tapa.
Solo las Vertberras tienen EFICACIA.

Den-tla
Mmahol 0.002
Eueallotol 00001
sjA.Eac.-Gc..na.

de Sant Julia de Vilatorta; senyor Ramon Canal, radiotelegrafista de Palma
de Mallorca, i senyor Juan Bta. Blauentert, de La Garriga,
Per a La Comissió tècnica van ésser
elegits els segiients senyors:
Doctor Enric Calvet, de l'Escola Industrial, de Vilanova i Geltrú; M. Esleve Laurent, enginyer ; senYor Fraucese de Espinosa, mestre, i senyor

Francesc López Pando.
El primer acte cultural organitzat per

la nova entitat, sera la conferencia pública que el presiclent del (lit Club donara diumenge, dia ese a les deu metí,
a l'aula de Física General de la Universitat, sobre el tema "L'emissió electrónica aplicada i la Rädlotelegrafia".

RESTAURANT n'OVAL
Caló de To
cada dia clancant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a 1;aluericana de 9 a 11.
El senyor Plaja, presiden - de la Comissió d'Escorxadors i hiereats, ha convocat per al próxim dilluns, a les onze
del metí, a una reunió, que se celebrara a la Sala del Nou Consistori, ele
sis concursante que han formalitzat proposicions per les instaLlacions friclustrials de (lees ¡taus noves a l'Escorxador general, arnb el fe de que puguin
presentar el seu projecte i donar les
explicacions i detalls que calguin.
Perquè l'acte serveixi solament
rientació, el president d'acord amb ele
rn. embree de la Comissió i amb els técnico corresponents, lia disposat fer pu ‚lira la reunió perque ito coneguin previament els interessats. No es censentirà controversia, disposant cada concursant de tres quarts d'hora per defensar Ilur oferta, sense poder referirse per a res a les altres. Mcntre tui
concursant inforrni, els altres restaran
lora de la dita Sala.

RICANS
Per primera vegada a Catalunya van
a ,er-se partits amb equips americano Es
tracia del "Welter Club" i de l'"Expresa", de Merie i Sant Saltador, respectivament.
Aquest fet, el primer que es registrara en els trnals del futbol iberie, es degut a la tournée que farsa aquella equips
americano, nmb motiu de la ielebraci6
del Primer Congrés de Cambres de Comerç d'Ultramar.
S'estä gestionant perque ele partits tiagula iloe amb els millons equipa locals, a
fi que el p ostre patine pugni admirar el
joc d'aqueets arnericans, els qunla venen
molt ben precedas en quant a llur joc.
Els equips visitante arribaran a ParMuna els mes vinent 1 desn rds visitaran

EVITAN los inconvenientes del Frio,
do la Humedad, del Polvo, los peligros
del contagio, las Congestiones.
CURAN todas las enfermedades de las Vias
Respiratorias en estado agudo y previenen la
repetición de /os accidentes crónicos, COMO
(>17+ e de Calares, ataques de Asma,
efe.

Mostres.
A les importants adhesions rebudes i
que ja havem publicar, s'han d'afegir les

r:EIREIBMGMF-1191321MDES31111110
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•
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O Ronda de la Universitat, Si III
(tocant a la P. Catalunya)
tql
u Negocrems e 1 cupó
g Deute 4 5, Interior, venciment 1.0 d'abril vinent i el 111
de les Obligacions
i
n Boris 7 % de la Socletat
▪ Preduotora de Forces Motrius venciment 31 do març
vinentnitak/Z211121D2DICISSINIEUEICIU11

smäticos,
todos los abonados a enlennteades del Pullo;
los que tmais la garganta delicada;
atinaba cuyos branquioi silban al respirar;
los débiles de pulmones I

PASTILLAS l'ALBA

Des del die/26 conminara el muntatge de tota la maquinaria que va installada a la Sala Metal.lúrgica que organitza la Unió Industrial Metal.lúrgica (Corporació Oficial), a la Eire de

i Basany (Sabadell); Electre-planejadoro per a fusta, Tallers Ferrando (Sabadell); Politxes ele ferro armat, Ramon Pons (Sabadell); Maquinaria per
a pastes alimentfcies, Valls Germane ;
Campanes de bronze, Pere Dencausser
Maquines de dentar, tipus Renänia, Carles Salles; Submatistre per a soldadures, Sucursal de Ramon Pasqual; Comp
ladero i material electric, Companyia
per a la fabricació de comptadors i material industrial, S. A.
Amb motin de la ' , ira de Mostres
es publicara un número especial de La
Indiístria Metal.largica, amb na Ileig i
extens tiratge, per esser repaedt geatuitament durant els dies de la Fira.

Bronquiticos,Catarrosos,A

.

segueix:
President : Joan Refols ; secretan,
Ene cc Mestre; vice-secretari, Manuel
Hort; tresorer, Josep Sedó, i vocal,
Guillem Riba.
Per al diumenge ha organitzat una
excursió de mig dia a Les Planes, La
Rierada, Valldoreix i Sant Cugat, sortint a les set en pum de l'estació de
Gracia deis Ferrocarrils de Catalunya.

ques i..bascules, A Padrós, S. A., i Fills
de A. Aris6; Maquinaria per a fundicions, Fundició i Construccións Grau,
S. A.; Tornelleria i decolletatgeTATMY

cuIDAteo,

para PRESERVARDS. para CUIDAROS

A la junta general celebrada el. prpppassat diumenge, va quedar constituida
la .nova junta del Crup Excursionista
de l'Orfeó Crac:ene en la forma que

següents: Blanqueig i tintorería i aralats, C. M. Vilarasau, S. A.; Matrivat
i estampat, Comete, Josa i Cabré, Societat en C. i Torres i Bordas, S. L.;
Ascensors i calefacció, F. Fuster labra; Cerralleria d'art, E. Andorra; Ar-

,15er

PASTILLAS VALDA

L'Associació Mutua i Accionistas del
Banc de Barcelona invita a tots els

accionistes i creditors äel Banc al
miting que se celebraré diumenge vinent, a les deu del mati, al teatre Principal, de Gräcia.

1

Recurrid Iodos, sin demora, a tas

UNIO, 6

CART LJJANO

pons de metall.

Notes d [sport

z-sz

sament, on hauran d'omplir una fulla
la qual ¡lumen de f. r constar llora
noma, residucia, artielea U n e cl, ¡ate-remen, hotel o casa on s'estatgiu i tot nitre detall per a euadfstica. Ilaurnn
pagar 5 pessetea a canvi d'un distiatiu
que els hi donara dret per entrar a la
hirte duract els dies i en totes lea boc-es
que estigui oberta, remeteut-sels el eatäleg.
Quart.—Darant els dies destinats a la
venda, &eres de l'apertura oficial, podrä
entrar pdblie, mitjancant el bitilet, (mal
import sera de 2 pessetes, adquirit a la
taquilla, enloden per tot el din. Durant els
dies dfdii tus a exposiele, reurrada seil
d'I. pesseta.
Cinqu6.—Al5 senyors expositors o [trabes seis facilitare un d'stintiu de cenador i tres temes de miraunal.
La Cambra ha sollieitat 4 !loes (Entre
del Consell Directiu de la l'ira per a la
defensa dels interesaos de llurs propis assleiate durara els dies que duri la reunió,
esperant (pie l'Ajuntament no oposnrä
difleriltats 1 tindrà la nostra principal
manifestació comercial una intervenciú
el-ls interessats, cura passa a Leipzig, Lió
i Praga.
El tinent d'alcalde de Huelva, senyor
Ricard Domínguez Atoren°, visità abur
a l'alcalde per demanar-li un dele Reglaments per que es regeix la Guarda
Urbana, ja que en aquella població espanyola volee crearme una de semblant.

Fürin d 'Orfebreria

i

ArticleG f or a prsaI faul
VcncIes al detall
Proas sonsa co:nr.üancia

4 - Farlaterríssa - 4

EL PROGRANSA D'ENGUANY
Darrerament es reuniren en assemblea
ordinäria els representants dels Clubs
afiliats a la Federaci6 Catalana de Rem
per tal de tractar els afers reglamentaria i renovar llar Junia Directiva, restd,
tant reelegns eis senyors Bonet i /leuda.
Per conse,üent, quena constituida niel:
l'resident, En LInin Boneet Amie6 (del
C. N. de Tarragona) ; viee-president,
N'Arnau Margarit ('alvet ; secretad, Ea
Josep Durban Juliä, i vorals: En Jamo
/falleis Tulla 1 " enn e Leaaotos V 015seca (del R. C. AL i C. de at.), respectivament.
Aquesta .Tunta, en la seva primera reunió, aeorda nomenar els senyors Margarit i Duchan delegats de la F. C. It. en
la Confederació Esportivu de Catalunya.
S'acorda tambe el calendari de regates oficial d'enguany, que és el següent;
dia 15, a Barcelona:
Preves en yola skiff i othriggers i provea internaeionals.
Juny, dia 21, o Tarragona:
l'rovea internm
Desembre, dia 23, a Barcelona:
Copa "Nadal" per aki r f i outr;ggers
(Marea).
AUTOTIOBILISNII.
L'AFTODROM 111 SlTGES
Heraldo Deportivo, la revista de Madrid, publica, en el scu filtim número del
dia 15 .traques[ mes, una extensa jalar'
molió amb profusió de fotografies de
l'Autedrom <atrita. Re sempre d'agrair
que veas amigues vinguin a donar nou
ale als nostres intarli g allka ,parta3 0 ., industrials i turres, ets (mata amb [anta fe
i entusiasme porten a terwe aquesta gran
empresa.
El passat diatarts va comenear a dunur-se en el cine bulle una vista filmada del nostre Autedrom.
En aqueeta cinta veuen diversos
aspeetes, els quals donen una sensació
d'aetivitnt verament satisfactória per als
esportmens,
lis assabentem als llegidors per els
interessa tenir una reprodueci6 viva i
real d'aquella obra formidable.
DEL TROFEU ARMANGUE
Per a la gran prova que novament or.
ganitza el Moto Club de Catalunya, leo
noticies que es Moca de coneurrencia
d'autocieles an 'Adra tx ,ser mes J'ala:meres . Per enllestir ea tnscrtpciú d'Imr0rnts marques franceses ea traben a
aque j a nació el president de l'entitat organitzadora, En Franceses Coma, i el vocal de la sera Directiva En Perras Arruga. els guata, rlarrerament han manir:jeta lea mes agradables impressiona pel
grandfssim interès arnh que la imIdstria
francesa de l'ai/Incide ha acollit l'anunci
‘le la carrera, el quid es ven tradult en
la tornes/lit-sació erinseripcions ele les mea
acreditarles marinas, que han de produir
veritable sensacin en el tala del motor.

Cambra d'Adberits a les Pire. de
Mostres de Barcelona, AaaadaCió creada
al maree de la Fira Oiieial de ?ilustres,
integrada per dret emú per tole guante
s'adltereixen a tale inanifestachuv . es va
reunir en assemblea general en el l'atan
de la Pira, ',reuma ehr aegüenta (tour&
sobre la concurrencia de pablie, una vemula estudiats els p roceditneuta estrancera utiiitsate eu reunious d'aqueeta mateiza retrase.
Primer.—Que des dela dies 17 al 28 de
març prexim estaré oberta la }Ira i del
17 al 21 Melosos evitaran destinats a la
renda, 1 del 25 al 28, tumbe ineloses, per
a exposició.
Segon.—Queden suprimits en abeolut

tota els mimes de favor,

Tereer. —Que els que visitin la Fin
emb earä e ter de comprador hauran de
Passar per les casetes atuntades expres-
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El Cornil() -Regional do la Federació Catalana de Clubs de
Futbol recomanasa totes aquelles persones que liagin adqu,ril
carnets del Club Depo..tin Europa, i es creguin defraudats en
Ilurs interessos, que passin
avui, divendres, de set a nou de
la vetlla, per les antiguos ofici nes de la Federació, Portal de
l'Angel, 1 i 3, primer, on seran
atesos previ lliurament del carnet corresponent.

EM5

Es ven a

totes les

farmàcies

L'últim dia del mes es Púltirn
dia de venda de lote de vaixella

a les Vaixelleries de Llufs INglada de la Rambla de les Flore, 8,
i Ronda de Sant Antoni, 5.
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capital el diumenge,
el rajad zi
Mora, on se se g uirá en bicielua
Tortosa, pe rq ui al MaÉr SeZünt
rlaarä
nlepalt.:, retoAr:artstztaquil 8
:1 ad/. llya é
nit,

Són mona
ele-listes que e c.,
erit, podeat-bo fer a la eerretaria
port Ciclista estala, ea seran
tota clame de detalla..
EXCURSION 311;
LA CURSA rilo
aCDUAnmSolNONIIITA

19.

Amb gran 1,1. 01m/tests se celebt¡
ra prora, orgetnitzada pel Centre
sioin'ris:aad
nzuRerenaw6
lan..sortida 4, Gel

equipa del 30 inscrito i

15 Lla
eguiP
prZmers arribaren en el
ordre:
Primer: 4 la. 1 044.--Garcla i
del Centre de Dependents.
Seg on: 4 h. 17.59.—QuinguiN i fi
llor, del Centre Excursionista Exclazé
De la classificaci6 per entitats
tiren guanyadors en primer Iloe vCee
tre Excursionista Rodarn6a, i e
loe l'Ateneu Enciclopédic Pops
Del premi de rAjuntament de
Eequip Gareia i Medina, ets tusé 1
el trajecte de Torrelles- , si +i ea
hora 13 minuta, 41 erg
• ••
El Centre Nacionalista :j adee' el ti
preparació na butlleti extraordiere
riet al renovellament de la inicia tes.
neista, avui, malauradament,
[retada.
Aquest fasciele tractarà reab
amplitud de la regid pirenenea,
dcaconeanda 1 menyspreada
tes de tutea duna vesants, tan
tes de totes cuna vesants, in insista
cona incomprene[mement.
Anira aquest treball, de ver are
muntanya i a l'estudi malt capeS
de la mes a l'abast per als catalanes
ree del vice-prevident del Cent
pireneista Ea 3liquel Gonzalee
• ••
El grup excurslonisra del.
"Tut amor" farä dirricage v tstas
partida a Sant Mkael deT, Fij es
el següent itinerari
Caldeo de Montbui, Sant Fe a ese
dines, Sant Miguel del Fai,
genes 1 Ea Garriga.
Sortida, a les sis del metí pe
del Nord.
d'Eaports de la Jav str
cionalista Pau Chale, efectuara el
diumenge, dia 25, una excund
al bosc de Can reu (Sabadell.
-Punta de reun i d: Dstneid d isf..
carril, de Catalunya, a dos quartsdei
del mate
LIIINN-TENN

LA NOVA JUNTA DEL 8 11.17
El Salut &sport Club ha alega Lt
Coutissió de 'Tennis, quedent
de la manera següent
Piesideut i cap ele material, F.:2 ;''
Sanchez; secretar], Ea Ferraa
vocal-j
tresorer, N'AUguat
en j,,p
'As
.esocia
3a
l e rhesia do
c..y as de CutSl
N'Eduard lucen.
T l a n eO snpaorCti:
gisa
O igSSu ied ete pen
s di el .
ropm
et
de,

llar durant el present exercici.

Institut Franeiß:.0 OSE
rèneia de MI% Bei 11.3
El director de. l'Institut
.*As, a la seva conferhci dat
vespre, sobre l'escultura de
din, fea una oportuna recol*
Os del a seno rpeesr dae sni teto,acrlamsesloijse
nie
ialati,elcoAmngerlandoernleaill.rança
r e dftal rt . eBxleierrstaroaiinnd
dniajnvaarncitiabo das e. ee.svelai:
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I Tapioques i Purés
FIGUERAS
sont ols millors del mdn
..----,.......—..---.
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CICLISME
CURSA DE f.'Å. C. MONTJUICII
L'Agrupaeid Ciclista Montjuic celebrara el ella 19 de març una important curea c l etiata, diepotantsse el trofeo "Copa
Di.roctiva l, donada pela individua que
comprimen aquesta Junta Directiva.
Let caras será reservada a corredora
de tercera 1 [monta, n avent-se eacotlit co
seguant rec'orregut : Sortija del local so-

estudié
tre, relacionades amb els eisr,
cos de la seva vocecita e.
p aria i la Huila que hag ll de '5'
tenir amb als aradend..:is es,
i la influncia exercida e eit
nrarrutes fla
e ilnease.nc en el s al 0Pr''
RoEdil n zehl a gens
p erra.nsleracl gantoi
França de poder reunir ha

obras
Pi nrat ude Illeasbiateavtesper rea rtrunll'al
palau
convertit despra de san
en 1917, en Museo podiO. lt
nriLbállerepv eo rluncqiótiepsto rtg raadna 81
PI'

rearan
ea 1'o sshociaini risfes °cel! I 'i ef.trisn
al
Lar Bartholorne, Board Ilr.
rabus, etc. —, sinó arreo on
riba el vent de la callar
g a. El simbolisme ja ei
Rodin, ha estat cure al
seno .leisebles, nitrara vult
mesura del dit simboli e.
or
de en 8el. nant v
inrn i
dr
sos

113131~119RMW
PUBLICITAT

piyaiere s 23 de febeer de 1923
„—

•

sep M. Roca( desenro glant el tema: "La reina Sibila de PortliC.
Cota de costura, l'aete eerh póLtblic(

i de Cultura
C rónca
e lluteietf dels aleetres"

ee sortit el número 28 del
etetleti dels Mestres" que unte
tjaeüent sumari:
enaeronismes. — Pedagogia:
lee l'ensenyament de la !lengua
La necessitat d'autor*,
cal:llana.
ar Alexandre °ale —Vida EacoGimeestica educativa, per
psep A. Trabal. — L'ensenyagent dem e st ic a l'Escota primere: Callen de plantes ornamenta!, per Camele Rodete.
— Bevietes. — N.. teies

mil pesset2s, 1 que es mittorin
les migradfssimes pensions que
cobren els mestres jubilats, i
fent conat ar que la creació d'un
collegi d'orfes so es troba pas
acceptable, nora que les 'veuria
amb gust que es fessin treballs
encaminats a obtenir una millo,
ra en llurs pensions.
Tercer. — Nomenar una co,
missió propulsora de l'assemblea que la Fedaració celebrará
a Girona vinent i deäignar els consocia senyors Jou,
Cabás, Figa, Co a
l i Llop Anteuta perquè la composin.
Quart.. — Atendre les despeses extraordinàries que ocasionare a N'entitat la susdita assemblea mitjançant una quota
axtraordineria de quatre o cine
pessetes, que es cobrarà A lea,
bril.
Cinquè. — Proposar a la Federació que implanti una Mutuaenearregailt a la Comissi6
propulsora de l'assemblea l'estudi d'aquest assumpte.
Sisé. — Nomenar a la senyoreta Na Assumpció Portas per el
càrrec de vocal del Consell di-t
rectiu de l'Aesociació, vacant per
dimissió de la senyoreta Na Anna
Rubiés.
Les oonferencies del Contra Moral
El vinent diumenge, dia 25, a les cinc
de la tarda, tindri lloc la segona sessió,
tractant de "L'ideal de l'Associació cristiana", del cicle organitzat pel Centre
Moral Instructiu de Garla, d'acord arub
l'Orfeó Montscrrat.
Dissertarà l'uninent publid,ta En Reman Recabado sobre cl tema "Les fórmulos de l'associac'ó cri5tiala", donant
un escollit comen l'Orfeó Montserrat , i
un interessant recital En Joaenuint Nogués acompanyat al piano per N'Arna -

Una conferencia do N'A..

Catalana d'Estudiants ha Ungut
lloc a la sala del C. E. de C. la
conferència de N'AdriàGual sobre "L'art de llegir".
Comenee ponderant l'essencia
litat d'aquest art, i seguí analitzant les eircumláncies que el fan
limitat a comptades persones:
condicions fisiològiques, psicològiques individuals, mollas retacionades amb modalitats fonetiques determinados i especialIrteS
rnent el desaoneixement dels
principis mes esencials.Exposats
Institut de Fisiologla
ja els coneixements per a poder
pj havent estat acabades les
Regir, va explicar la manera
Ares ci nc actualment' es fan a
d'arribar a una entonació ajustal'Instile! de Fisiologia, s'ajornai
da, per maje d'uns signes addie
las al die 7 de mare la primera
cionals senzilltssims que induel
a les Iheoas encorna,nades per
xen a avalorar les pauses, acresseciació Catalana d'a:Mucents, acceleraeions, etc., i que
tante, al sub-director del dit
aviat es Pot prescindir d'escriuinstala. En J. S.M. Bellido, sobre
re. Va acompanyar la confereni
'Fisielogia de les estructures
eia amb demostracions prectirellulars". Les altres quatre laques pels seus deixebles.
pas (jedrea erecta els dios 10,
Universitat de liaroetona
1 — El cap de la seeció admii 21 de mere, a dos quarts
e set de la tarda, a la sala de
nistrativa de Llo yds anuncia les
demostracions de linstitut ale Fiplaces vacants d'auxiliar de les
legia. anarit acompanyadee
escotes de noies de Vilagrassa,
projeccions de lamines, diaCanej p r i Trago de Noguera, per
positi v o s i preparacions microsésser provisteS mitjaneant oposieaques..
cions.
—
— S'ha publicat una R. O.
Asscciaoló Elaretelcntra de
disposant que s'anuncii el conMestres Oftoials
curs de tresnal de la plaça
eassemblea general eitaaprofessor de g:mnIts de l'Institut
eareer,a etelebrara el dia 17 per
de Girona.
atesta Asseelació, shi prea,
Al despatx del Rector s'ha reFueran els següents acords:
bot la credencial i el Mol del caPrimer. — Nomenar una eotearefie de efedirina doctor Malssió Acarregada d'estudiar i
nuel satereeda.
de portar a ia pràctica les con— El Rector ha conferenciat
dusione de da ponencia sobre
amb l'inspeitor general de Priueursions escolars, presenteda
mera eneenyanca, senyor Soler, a
per Na Maria Baldó, i designar de, La heras.
fi de tmelar de la graduació de
apesta mestressa i els
lee reeoles da afonistrol de MontL'entrada és per invitació gratuito.
tes En Joan Deleles i
serrat.
Iii halará. safata. •
Gratia perqua la campossin.
Canfereneta dcl ~cosa
Conforérizia del duotor P.
eegon. — Denaanar al presiCer•ds5
Barnils
ale de la Federació de Mestres
La conferencia que el Reve,&s-ui, d:vuldres, dia 23, a les sis de
Catalunya que representi ) ' enrand doetor Cardó harta de doil.at a les vinents sessions que .la tarda, el doctor P. Barnils, director
nar diumenge vinent subre el teit Janaa directiva da l'Aesec :.e- de l'Institut Municipal de Sords-Muts, ma "Necessitat d'eguilibri intelnai Nacional del Magisteri Pri- repetirá ajEscola Baixeres (Via Laie- lectual entre la dona i l'home",
mar' celebrara a Madrid, i que tana), la conferencia que va donar ttieS l'Assentiació de, Deixebles del Litalpi a ti defensar-hi les re- cerera a Vilajoana sobre "El fundo- • ceo Datrneu, ha estat
forne:s a l'estatal i les millares
nafisme de la parau , a en el seo aspeco
Iii
ma tt '
sr al I'
'
fu: :tqune que d'asserelatea e_eperimenial". arre iliustrada amb
Cc n re.rón ata
a
iprove, ratificant acorde anteprojeccions confeccionarles en el lab
El doctor Josep Baile Elles.
veas. reetifieant el que fa. rere- raten i del dit Institut i entre elles e ;
professor
de
la
Universitat,
40aua als coneursots locals ‚per projectarà un film das moviments de
hi
ee demaaa com a prefe- les cordes vocaks produit pe' doctor Ilarä el vinent diurreenge, die 25,
aaaa aleica la mejor antigui- G. Calzia, d'Hamburg. Lacto será a les deu del mate donare una 13
• conferencia a l'aula de Física
te a la mateixa escobe propo- pübee,
general de la Universitet de ParTI> sigui permesa ia jubi,
Confeeincia d'En Jettep celona.
aa4 en tenir 35 anys de serveis,
Roca a l'Ateneu Einir geriant la implantacia de ('os11=3=23!=.=
perdanes
da d.3 sous del senyor Bosch
dtvendre9. a les 10 ife la
• u no es creïn categories
nit, donare la segona de les amanre a les existents fina
ciades conferencies el doctor JetSodletill1172 no sigui de tres
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No n'hi ha cap que doni mejor satisfacen)
Tots els de la seva repulació li doblen el oren

PER QUE?
Perquè STUDEBAKER es construit per les fàbriques Inés
irnportants del inón en • cotxes de 6 cilindres i la'seva gran
producció permet preub incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són setmesos a mes
de 9.500 inspeccions
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señora?
täk

9

eY por que me lo pregune

—1, r saberlo,
— dV qué os importa?
— E.; mera curiosidad.
—e l:Diereis ir tal vez a vsiitarla?—i
3 el criado riéndose estelpidamen-,
— iQuien sabe?
—P ues en ese caso, voy a deeiros
E:1 entehre.
—beis muy amable.
.atea la baronesa Catalina de
> ' 11! a María, y vive cerca del palacio
L'e N evers, al lado de los Agustinos.
—1Graciasl
—No hay de qué—dijo el lacayo con
E n risa estapida—. Ahora que estais
b an enterado, si pensáis a ser uno de
' ae galanteadores, po tenlas más que
asenlaros.
.„ — iQue os importa esa darna!--elijo
ote aréis inclinándose al ottlo de Gireaud— • i, Por qué queréis saber su nom-t
"re Y SU casa?
— Son negocios mlos—respondió laa
alete an:ente Giraud.
,-111irad..., mirad qué caballero tan
blegan te!--dijo de pronto el criado do

s33
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la librea blanca y rosa, designando con
la mano un joven que penetraba en el
palio del palacio.
Giraud hizo un movimiento brusco
y Ricardo permaneció impasible.
El cabaero que llegaba era el conde
de Pernee, que vestía un disfraz de caa
pricho, al cual era dificil dar un nom-,
bre preciso, porque no pertenecía a
ninguna apoca ni a ningún pueblo, pero
cuya riqueza excedía a cuanto pudiera
imaginarse.
Montaba su hermoso cabao espaeol,
y al saltar a tierra tomó, de manos do
uno de sus pajes, una máscara de terciopelo encarnado que éste le presene
taba.
En el momento que el conde pene,
traba en el patio del palacio, GiraUd
(lió un paso atrás con ligereza, se des,
liz6 entre un grupo de criados, llegó
hasta la puerta del vestíbulo, y desapaa
reció en medio de la oleada de pajes y
lacayos que se agrupaban en el umbrat
de modo que cuando el conde desmona
taba, salo Ricardo y el de la librea Mana
ca y rosa se hallaban a algunos pasos,
de 61.
El sargento se ovó la mano derecha
al ojo derecho, y se lo frotó rudamente
pomo si hubiera penetrado debajo del

ES EL MILLOR

f
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na", baile español, cuyo nombre procedia de que los que lo ejecutaban ha-,
cfan, mirándose, una especie do rueda
a manera de los pavos reales. La mulo
tamal se agrupaba, formando un circulo, en torno de los bailadores, y el conde, siguiendo este vallado viviente que
rodeaba el palenque del baile, llegó hase
ta el segundo salón, donde lo niisruo
que en el primero, la pavana liaela furor, según la expresión italiana.
Desde los primeros pasos via el proa
boste de Paris a su esposa i a la era,
ciosa Diana, yacereendose a donde se
haaban, saludó con ceremonia a la
madre, amistosamente al preboste, cuya
frente sombria revelaba su inquietud,
y ofreciendo la mano a lä hermosa jo.t
ven, le dijo desIgnap clele los especta.
dores:
—No privéis, sefiorite, a esas gentes
el placer de admiraros y bacedme el ho...
flor da eaeptar mi mano.
inclinándose con galante disimu-i
lo hacia Diana, añadid en voz baja:
—.No tendré tal vez más que este sola
Momento para hablamos.
La joven, que parada al principia
haber titubeado, se levantó de prontg
ponmovida y palpitante,
j con un ademán febril enlazó

_
• • -insistid el barón.
-No tengo este honor, caballero.
extraflo...1 Hubiera jurado, sin
embargo, que os he visto y hablado otra
vez. Ya lo veo.., me equivoqué.
Girrtud se inclinó como para corros
borar esta idea.
—Cómo os llamáis?
--41 ira u al.
—e i rauct?
—Si, setior.
—10iraud t.—repitió vivamente Mar-

cos extremeciendoso.
—i,Qué hacéis, barón —!e gritó Le
Guiche.
venfs—ailadió el marqués de
tad de la escalera y que, /o mismo que
llerbaut, quo habla subido ya /a mi,
su compañero, creta que le seguia M. de
Granda ir.
-- (Voy, señores!—respondió el barón separándose del arquero a quien
saludó familairmente con un ademán,
t El barón cruzó el vestibulo.
—IGiratidl— repitió por tercera vez
Mientras sus cejas contraidas y su
frente 'meditabunda indicaban el es-t
fuerzo que hacia su cerebro.
De pronto, se detuvo el joven len,
mando una sorda exclamación. Indudablemente habia hallado lo que busca.
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ELDORADO
Coliseu de varletats
Avui, divendres, debut de u
la eminent bailarina -

donant una explicació o detall
d'aquestes. Platea, 2 pessetes;
primer pis, 1'25; general, 080.

LAURA SANTELMO

11315341111111191[9121111195ZEDIMIIII
Gran

Telefon, 3,500 A.

ieatre hspanyol

Companyia de vodevil 1 grana
espectacles de
SANTPERE i BERGES
ti
PrImora mural,
ASSUIRPCIO CASALS
Avui, divendres, 23 Libror. TarE da. a les runa. Varlat vermut popular. Entrada 1 butima, i ( n a pesseta.
• A rime! 1. Don otaume el Conquistpdar (1 arto). 2. La dona nua
N actes). 3. Dan Loan de Sarrallarga
•
(1 acta). ilt, a los 10. El gran
ate, La anona nit de novia. - fetea, diosa/ate, a dos quarts 1M cinc.
L° Colossal vortnut. Raposa lo Amälia
(la novel.la d'una cumbrera de caE fe) I Don Joan de Serrallarga. Nil,
E I lotes los nao, r exitäs La segona
nit de nuvie.

Avui, divendres, tarda, a les t.
La crea de la masia, aplaudida comedia. - Nit, a les den. Eslallida
representad(' organitzada poi F. II.
C. Barcelona, LA FCRASTERA
1
PER NO ESSER TRCTZE
Grans exits de la darrera VatIlaria

Selecta. - Dama, dissabte. tarda,
El paquebot Tenacity 1 Civilitrats
tanmatoix. Nit, La forastera I Per
no iusser tretze. - Diumonge, a lis
3. El gran espectacle en 4 actas,
Les aventures d'En rdassagran. A
aus quarts de oS i nit, la formosa
comedia La forastera I l'obra en un
acta de gran broma, Per no estor
tretze. Es despatxa a compiaduna.
Dilluns, 26 de rebrer

o

f

L'encisadora

a

1

LAURA DE SANTELMO

La genial artista, ídol
E del públic,
PILAR ALONSO

N
9

Dama, dissabl e. lianefici

a

Diumenge, nit, gran tunea')

to Campar, president del F. C.

E

Barcelona. Grandiós pro..
grama.-Dilluns, presentació, a Barcelona de la tamosa cantadora d'aires regio-

E/

TEATRE NOVETATS

Dimecres, 28 de labrar
GEMIER
i en La Raboilleuae, d'Ern pt rubro
Es despatxa a eomptaduria per a
tOtes tres funcions.

Gran rOmpanyla d'opereta, sarsueles
revistes de Forran Valle», rraneese Vida Blay 1 Conti. - Tolo al VIctiäria n
veme la cotnpanyla de n'altor cordunt. Avul, dieenrires, 23 fehrer 1923. - 1.
lteestrena, El barbero de Sevilla, perj-Conrepeló thierMs, Vdadorns, Tornaridra, VI
Col. Pradas. Armaviva, Rolo, Oro I Torres.
2. Consolación, la gitana, atit d'intarprelacte. 3. San Juan de Luz, per Manta
Chafar, Mas, Tornamira, Vidal, acusarla,
Pradas, etc. - Elt, a tres cuarta de den.
1. Sazona represa de El barbero de Sevilla, per C. Huertas, Viladoms, Tortramira,
Vida], Pradas. Actlaviva, Bojo, etc., etc.
2. Ultima represmtació en fundo de nit,
EL NUMERO 15
Dues horas de broma continua. San de
Ferran ValleJo en el popular "Tio del pa'
quete". Exil ne Salut Rodriguez, limadas,
Tornamira, Blanca, Vidal, Pradas, eta.. etc.
- Demä, ilissabte, n11, reestrena de la Mia
musical
LA BRUJA
amb minera repartimont. i Las corsarios,
per Valle», lotes les tiples I ärub números nous. - Continuos els assalgs de la
gran revista de Manuel eernanaez
VAYA CALOR!

Gran ball de vestits
Concurs de bellesa. Elecció de la
Regina de la Bellesa. Artística
cavalcada. Loe alitats, Fernando,
53, Casa Aurigemma, i a la tea
quilla del teatral,
11291 9110/1•1931191111113333 3 3

211313111•11/31•11333131131113
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Tartuffe, de Moliäre

i

li

‘...'1411M1111.1n
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GRAN TEATRE DEL LICEU
Diumenge, a les cinc, tarda.
Segon concert (únic de tarda),
pel genial pianista Emil Sauer.
-Demacres, nit, penúltim Concert Sauer. Es despatxa a conip.
taduria.

Ir
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TM

E

W

••
•

ta

Avui, divendres, nit:

IPMEP P811011111i
13

Companyla de comédla

GUELL - TUDELA - AS• E

1

QUERINO - CORTES
(Telefon 4134 A)

• Dissabte, tarda, esplèndida
gs matinée. Nit i diumenge,
• tarda i nit, grans prograE mes-Es despatxa a comptaduria

nor i benefici de la primera 111
actriu Matilde Asquerino: E

L113111122111222•2111 E 22223
el•IMM

Teatre dt Novetats
Avui, divendres, tarda, a dos
quarts de cinc. Nit, a dos quarts
de deu. La pel.lícula reconeguda
pels que Pilan vista com una joia
de exquisit art,
CESAR BORGIA

Demés, l'espectador podrá assistir a la
Volta al món en automóvil
pel capita Wanclerwel, el qual
,presentará les pel.licules presas
en aquesta fantástica excursió

Capitán La Chesnaya
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EMES

1:32929819122812222MAIMEll
•
Saló Catalunya
LI
13
Notables quintes 3ortra 1 terral
Torrents. Asen, divendres, moda seloma, 2 grana evita, 9. La prior •
peLltcula del Programa AJuriat
• L'uourpador meravella elnematogrä- •
• Inca. Sucres grandies, ültims dios u•
• rie gemela
Jo enfvole (Artistas As- 3
•
• sorlats), per Matad Normand, asee- •
ies arriscadan. d'un arrolla a un 51
• dirigible en marta. Tomaset tot un 1
• homo, gran broma. - hitimenge, •
nit, estrena: El geni alegre, per
Vivlan Martin. - Aviat, Pariadia
n d'Ele tres mosquetero, per Max h l
der , la peLlioula que ha dasportat
mos exprotació 0 1010 els paisos.

y

Avui, diyendras, tarda, a les E
E
cinc, matinée popular:
E
El cura de Longueval
Nit, a les den, fundó en ho- rd

3

ei

111 Gran rompanyla clramättca cante- E
a llana Rojas-Capar& Asad, divendres, fg
in a dos quarts do deu, per Ultima ve- •
de la temporada, el fa mós dra- •
a Cada
• ina en cinc artes El sol do la Suma- 13
nidad I raplauclit drama en tres ac: tes, Crimen» del fanatismo o La U
• Inolubiicifin por dentro.-Derna, dio- a
• ,evte, el drama en sis acteS de gran lit
• (-My Luis Candente( el bandido de •
• Madrid. - Ittmeores, 28, banano' /21
ig del prItner actor 311qu ndltojas, Otelo ral
•
• I La malvasia de Sitgos.
•
.1

Gran companyia d'opereta :

ESPERANÇA IRIS u

a

Teatre Cómic
.---.--

ällemanewszellesuanaledi

LA MALA LEY

Diana-Argentina-Excelsior

i acta tercer do

AVU1, 3 i Rapax, 1, La mà
del mort, Carceleras, Lietra vençuda, Charlot enamorat.

FRENTE A LA VIDA

E

fu•111•13.1113111111111111/1319••30121813

xamammasne

Teatres Triomf i Marina
I

Gran

Teetre Espanyol
Cada nit

LA SEGONA NIT DE NUVIS
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ba hacía algunos instantes con tan te.
naz perseverancia, puesto que volvien- ente del brado atrás, cogió violenta M
zo al arquero, asombrado de una ¡lacia tan inexplicable.
-¿No vivíais en vuestra juventud en
Picardía?-preguntó el barón con brusco acento.
Giraud se extromeció, examinandO
con atención a Grandair.
.-Si tal-dijo.
--iEn un castillo.., cerca de Amiens?
-Si-dijo el arquero cada vez 111ä8
sorprendido.
-Estabais a! servicio de un noble?
-¿Por qua me hacéis estas pregun4
tas-dijo bruscamente Girand.
El barón le contempló un momento
en silencio y añadió:
Si tenéis dasaos de saberlo, venid mita
fiana a la calle de lloqueton, a casa
de la señora Perrina, y preguntad por
flif y os responderé. Creo quo tenemos
que hablar mucho.
Giraud lanza una atenta mirada al
¡barba y respondió lentamente:
-También yo lo creo.,
--Pum hasta mañana.
-Hasta mañana. : •
El barón entró en el palacio y se
apresuró a reunirse con sus amigo«

t3h

I CINEMA NOU
Avui, La mà del mort, 1; De
cap a peus, L'alegre mentider,

el qrandiiís èxit

Viatge a Turquia, El cinturó de
l'assassi, L'epopeia d'una dona,
9 i 10.

F_olletf_n_2t:TPUBLICIDAD

El baile

Los salones del embajador de España eran los más vastos y elegantes
de Paris.
El primero en que se penetraba, tria
pizado de damasco riquísimo, resplan,
decía de luces, y el segundo, con colgaa
duras blancas, bordadas de oro, servía
de local para la orquesta; ambos eran
de dimensiones suntuosas, bien venti-'
lados y comunicándose por una ancha
puerta cubierta de terciopelo verde.
Estaban además a disposición de los
convidados tres salas más de menores
proporciones; una rosa y oro, otra azul
y plata, y la tercera completamente La-'
pjaada de espejos, lujo que en aquella
época era verdaderamente fantástico.
Cuando el conde de Bernac entró en
el primer salón la fiesta habla llegado
al apogeo de su animación, y los nula
Bicos so disponían a tocar una. "pavaa

7

a

11Vtr, lb -andres. ts. 05 h Mt, g rane dioses mi-Agrames. 9vitna eses. - a
/.a poi Paula itargutn nt interessant 2
Villa Primavera, El canal drat, Eletra vençuda, tercer 1 quart aseo- •
111
dis Se Rapas I La mä del mort, •
cralUntiaciú d . la popular tinveLla
El sonata de Montecrieto.

12
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GEMIER

Teatre V.clbria

en

lil

a5

Ba g a Aurigemma Cariada,
nema. dissalde, dia 2 1, nil„

•

PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA •

e

nals ADELA LOPEZ
1••••••141alltitail...daulfice
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GEMIER
en L'autoritairo, d'Enry Mere
Dimarts. 27 dercbrer

a 1150 peseef es
a 3' peste tea

9 150

Ptas., Tres per

des de Chassaigne Frares, Claris, 43 i Unió Musical Espanyola, Portal de l'Angel, 1 i 3
..
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Diumenge, 25 de febrer de 1923 (cinc Larda). Segon Thé concert, organitzat per la

111

o

Recital da violoncelo
pe/ professor del Conservatori del Llama

•

IIIIEEEEIDEISECl/91961112341 aun
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Palace Cine
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GRAN SALO DE MODA
Arlatocratiques sosisions arCatigues
Programes extraordinaria

a
o
o
e

"WERNER"

ou

E
el
u
u

E
n
eiseagaDenellailleaminaaam

MUS1C-HALLS

Or.

EDEN

CONCERT

12. Director artIstic, Francesa Peresoff. Tetaron, 3332 A. - Tarda, a un
quart de guante; nit, a les dau. Presentació de tes mes bellisstmes artistas I miroes números de vartetats. Cada dia,
Dancing a irelegant "Foyer", 1 (VI a 4
do la malteada Gran Tabarfn AMOriCk. Talgana Tyndall.
Asalto,

s

111

Avul, Merndres, tarda I olt. Grans
Stets. - El fIlm do formas argu111Plit Villa Primavera, Lletra venLa peLectila interessanZ La
a
• gran sort I sismo. Jornada del grane duSs fIlm superproducció de la
marea alemanya U. F. A.. l'henne
3 sonsa nora, titulada E/ tale ¡m'era.

E

Rambla de Catalunya,
núm. 72 (xamfrà Valancia)

e
e
a

u

RESTAURANTS
DE TEAllak a rasa BO%
TEMPS. Restaurant especial:
Peix. Ostras I Mariscos, Quintana, 7.

S9RTIDA

91311111111316112191123 31130:131931916

ESPORTS -

Z•211113 312111191•17331911191•3111

u

Ntnumental - Paró -Yialkyria 111

• Avui, divendres, L'epopeia
d'una dona, 9 i 10 episodio;
• Covard en apariancia, per
• Erana alaya; Norme, Fatly
11 entre bastidors, Viatge del
ei
príncep de Gales, 2 epislidi;
Camí dret, Actualitats Gaumont.-Diumenge; nit, estrenes de L'epopela d'una
Iti
dona, 11 i 12; El petit lord
Eq
Fauntleroy, 1 jornada, per
Mary Picaford.
11
iamilalle•azuramenceenew

dla 25 (obrar, a les tres
la tarda en punt
nou del F. C. Barce/ona
Ordre de la resta

pianista acorapanyant,
Joagulm Salvat
Per a programes i inat
vitacions a la
Di
ei CASA DE MUSICA
•

Homeifttze GAMPER
Dimane,

Camp

Bernardí Gálvez

u

U r quid'.

u

CASA WERNER

/

quart de cinc. Dos interessante
partits a cistella. Nit, a un qua
d'onze. Extraordinaris partas de
pilota. Primer, a pala. Eadi011 i
Aguirre contra Irauregui i
mu a. Segon, a cistella,
°adv...
res i Ichazo contra Olascoaga 1

•
•

• Cran Teatre Comtal i
a•
• Cru p Cinema B•itäitt.it • 9
la

n de gala, homenatge a Joan
•
n

•

Fil avui divendres, de sis a ll
'
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BALDER
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es despatxaran bula- a
• (pies nr7rnerades per a la •
se'SSiÓ especial de les sis del •
•
rd diumenge.-Dilluns, estro-- •
0
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a
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gi. raGN ¡LA DONA
51
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ARISTOCRATIC
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Tarda i nit.
Projecció de notables pel.lfcules. La famosa Troupe
Méndez. El celebrat artista

ea

Teatre cataia Ramal

26 de l'actual

27 Pessetes
-43CtNFECCIO-vi MIDA lee:ESPECIALITAt
Camisas novetat amb coll i punys a

PORTAFERRISSA-24-264ELEFON 1574 A.

•

al

Lllya-camea Parla olmo superior, •
Elástico Guyot olasso forta
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Divendres 23 do febrer de ite

Frontó

Principal Palace
Avui, divendres, tarda, a un

1. Concert per la Banda MunIcIpai,
Qual, dirigida pel seu emlnent MeStre-C11.
rector senyor Lamote de. °Manos, linarpretarä les segtients compostelana:
1. "Anacreont", escena I dansa de h.
cant. Casademont. 2. "Juny", sarom
(Instrumentacló Lamote de Orlamos), dar.
rMa. 3. "La Walkyria", cavalcada, Sea-.
Fem. 4. "F. C. Barcelona", segona mart,
catalana (estrena), Lamote de Crimen,.
2. Primera part del partit de futbol
entre refluir" de Seleecid Catalana 1 el Pm.
mer del F. C. Barcelona.
3. DescobrIment del bus% del senser
Campee I de la placa commernorativs de
data d'Inaugurad() del nou camp, ob-reo
l'amisten% escuiptor senyor Lltmona; r e mesa a rhomonatlat deis älbunu arnb hei
arlhasions deis Clubs de Catalunys, resta
crEspanya I estrantrer; remesa de medaBes als Indiviclus del Cansen Directlu gel
F. C.. Barcelona que portaren a terma

I

construcció del camp I als Jugadors le
requlp de seleccló I del Barcelona.
4. Concert per l'Orfed Graclene,
git per rintelitgent mestre senyor
celta, executant les composlcions segflords:
1. "Voltant la senyera", Baleen'. 2. "Le
sardana de les monees", Morera. 3. "So(a
de l'olm". Mona. 4. "1.5 sardana de la ¡Atila", Idem. 5. "La Mea bandera", sal.
cells. 6. "Illmne del F. C. Barcelona" (es.
trena), Morera 1/letra d'En Rafel Pala I
Capdevila).
5. Segona part del parte de futbol.
A les clames I damiseLes cela rara arre'
os, a l'entrada al casnp, d'un escatent remell de foro.
Per aquest festival, nOMES seran välle
els carnets de premsa del Sindlcat de Pe.
Modistas Esportlus I els que el F. C. Bar.
celona nagi facilltat.
TEATRE ELDORADO
A les deu de la OIt. - Gran fundó do
gala. - Grandiós programa.
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AVUI, DIVENDRES,

EXIT FORMIDABLE
de l'artista° espectacle de gra n presentació

CONCERTS : :
A ssociació Intima Concerts
Coliseo Pompeia.- -Travessera, 8
ANOS, divendres, 23 febrer, a
dos quarts de deu de la vellia.
Recital de piano par l'eniinent
artista Alexandre Ribó.

ZIGZAG
Integrat pels quadros que obtingueren més èxit E les
daos esmentades revistas, fi gurant-hi els titulats

Tentre Tívoli
Orquestra Simfónica de Barcelona. !rostro Lamote de Grignon.
Serie 14. Diumengas, 4 1 18 de
mara 1 8 d'abril, a les onza del
matí. Obres de Weber, Raye!,
Saint-Saens, Beethoven, Wagner, Strawinsky, Berilo/a Pierne, C. Alegria I A. Botey
'Abonarnent: .11agatzein de ven-

1

simp Licissimus ESPAGNOL ADE - IDILIO DE MUÑECOS

LA REVUE QUE ARRIVE - SILUETAS, LUCES Y COLORES
A LA LUZ DE LA LAMPARA - LAS CAMPANAS DE PASCUA
Direeei,) esK•nioil i e(aTograf lea de J. W. Jaekson
100 ARTISTES ESPANYOLZS I ESTRANGERES
ZOO magnífics vestlts de la casa
MAX WELDY, da París, 500

1
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párpado alguna molécula de polvo.
El conde de Berna° dió una vuelta
sobre los talones con graciosa ligare,
za, y apoyó la mano izquierda sobre el
pomo de la espada, mientras se ponía
la careta con la derecha.
--¡También aquí, •Giraudt-murmu,
ró-. El pícaro se va haciendo demasiado molesto.
Y su mano izquierda, abandonando
el pomo de la espada, acarició el bigote.
Todos estos movimientos, en la apariencia tan naturales, fueron observados con atención por el sargento y el
lacayo estúpido.
--1211erta, Camaleón!-dijo el Bar-,
gento casi sin mover los labios.
-Entendí la saña-murmuró el la-'
cayo sin moverse y sin que su fisonomía perdiese el carácter estúpido que
parecía serle propio.
-Y yo también-añadió Ricardo.
Y apretó con fuerza el puño de su
•pesada espada.
Ambos be alejaron - tomando distina
La dirección.
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que le esperaban, y Giraud le siguió
con la mirada, volviéndose después hacia Ricardo, que -no había podido oir
la conversación a pesar de haarse a
corta distancia: tal era el estruendo que
bacía la multitud reunida en el patio.
Giraud vid entonces en la primera
fila de los curiosos, un lacayo que vestía una librea elegante, blanca y rosa
con bordados de plata colores adoptados
Pol' la joven vestida de gltana, que tanta impresión le había causado.
Se colocó detrás del lacayo, y hataca,
do un movimiento brusco, le empujó
hacia adelante.
-Perdonad, amigo-le dijo-, ¿Os
be ajado la librea? Lo sentiría, porque
es elegante.
El lacayo se sohria con satisfaceión.
---j, No sois criado de aquella hermo8
sa dama que ha llegado no hace mucho
en la litera?
-Si.
-1Qué dichoso sois en servir a tal
señora I
El lacayo movió la cabeza de una ma'
nera que nada significaba y que Pa*
día interpretrse a gusto del pregu nta
-dor,
-¿Cómo se ama esa dama tan bermoaa-dijo 41iraud.

